
Standard screen, type JM-E490, er en udvendig lodretkørende solafskærmning med wirestyr. Screenen 
er designet med en firkantet kassette, der gør den specielt velegnet til at montere i niche over vindues-
rammen. 

Den transparente screen dug giver mulighed for udsyn samtidig med, at den bryder solens stråler effektivt.

Dugen bliver styret i wirestyr, der bliver spændt ud mellem kassetten og holderen i bunden af karmen. Vores  
screens kan efter behov udføres enkeltvis eller sammenkoblede for et længere løb. Alle løsninger er skræddersyet til 
hver enkelt bygnings udformning og behov - altid i tæt samarbejde med bygherre og arkitekt.  

JM-E490 bliver som standard leveret med en 230V rørmotor og kontakt samt et 0,3 meter langt kabel med han/hun 
stik. 

Det er muligt at tilvælge fuldautomatisk sol- og vindautomatik samt ur for automatisk opkørsel. En vindvagt giver 
ekstra beskyttelse af afskærmningen. 

Godkendt til vindstyrke 5 (8 m/sek.).

Screen 
Type JM-E490



1. Kassette, firkantet 94 x 100 mm

2. Rullebom med løbegang til screen 
dugen. Diameter Ø 62 mm.

3. Screen dug i pvc-belagt glasfiber. 
Lys- og farveægte. Vandafvisende 
og smudsafvisende. Stofvægt ca. 
525 g/m2. eller Soltis 92 dug. Stof-
vægt ca. 420 g/m2. Farvevalg frit i 
vores kollektion

4. Wirestyr, korrosionsbestandig 
stålwire belagt med polyamid Ø 3,3 
mm

5. Holder til wirestyr i aluminium med 
automatisk wirestrammer

6. Bundskinne 25 x 28 mm

Stellet er udført i pulverlakeret alu-
minium i RAL/NCS standardfarve eller 
naturelokseret 20 my.

Alle skruer og bolte er af rustfrit stål. 

Tegning

Råd og vejledning
Jyllands Markisefabrik A/S er en af landets førende og mest erfarne producenter og leverandører af solafskærm-
ning. Vores håndværkstraditioner går helt tilbage til 1946, og vi stiller med glæde vores ekspertise til rådighed i 
forbindelse med valg af den rette løsning. Vi udarbejder ligeledes gerne et uforpligtende tilbud.   

Kontakt os på telefon 86 22 75 00 for nærmere information.
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Maks bredde med Screen dug 2500 mm

Soltis 92 dug 2800 mm

gruppeanlæg 3 anlæg/7000 mm

Maks højde med Screen og Soltis 92 dug 3000 mm

Screen type 

JM-E490Tekniske specifikationer
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