
Type JM-Horisontal FTS er en elegant indvendig ovenlysafskærmning til dækning af større arealer. 
Dugen kan efter ønske og behov monteres med en fast, selvbærende ramme eller frithængende op-
bygget ved ovenlyset. 

JM-Horisontal FTS kan monteres direkte på vinduesprofi lerne eller i lyskassen med en hældning på mellem 0°- 
45°.

Solafskærmning
JM-Horisontal FTS kan efter ønske leveres med fl ere forskellige dugtyper. Vores Screen Nature dug er PVC og 
halogenfri glasfi ber, mens vores Screen Vision dug er en PVC-belagt glasfi ber, der kan leveres med fi re forskellige 
grader af åbenhed. Begge typer bryder eff ektivt solens varmestråler samtidig med, at perforeringen i dugen lader 
dagslyset strømme ind i lokalet. 

Mørklægning
Hvis man derimod ønsker muligheden for at mørklægge lokalet, kan ovenlysafskærmningen i stedet leveres med 
en mørklægningsdug.

Både dug og stel kan bestilles i fl ere forskellige farver, så solafskærmningen bliver en naturlig og integreret del 
af loftet. 

Afskærmningen leveres med et FTS system bestående af 230V modtræksmotorer.

Ovenlysafskærmning
Type JM-Horisontal FTS med modtræk



1. Eventuel ramme dimensioner: 
bredde 100 mm x højde 100 mm 
x 2 mm, sidesluser 70 mm eller 
som ill. frithængende og dimen-
tioneret efter opgave

2. Motorbom top (motorbom bund 
er ikke vist)

3.  Wirestyr for afstivning

4. Dug - vælg mellem:

 Screen Nature i PVC og halogenfri 
glasfi ber, stofvægt ca. 170 g/m2

 Screen Vision i PVC-belagt glasfi -
ber, stofvægt fra 340 - 410 g/m2

 Mørklægningsdug i 100% lystæt 
vinyl-belagt glasfi ber, stofvægt 
ca. 410 g/m2

 Farvevalg frit i vores kollektion.

5. Trækbændel

Rammen er udført i pulverlakeret-
vinkelstål i en valgri standard RAL 
farve.

Alle skruer og bolte er af elgalvani-
seret 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 tilbage til 1946, og vi stiller med glæde vores ekspertise til rådighed i forbin-
delse med valg af den rette løsning. Vi udarbejder ligeledes gerne et uforpligtende tilbud.  

Kontakt os på telefon 86 22 75 00 for nærmere information.

Klik her, for at se vores mange forskellige referencer

WWW.J-M.DK • MØGELGÅRDSVEJ 7 • DK-8520 LYSTRUP • TLF.: +45 86 22 75 00 • ADM@J-M.DK

Ovenlysafskærmning

JM-Horisontal FTSTekniske specifikationer

JM-Horisontal Maks. bredde Maks højde Maks areal

Enkelt anlæg 4.500 mm 4.000 mm 18 m2

Koblet anlæg
(3 stk.)

13.500 mm 4.000 mm 54 m2

Ill.: JM-Horisontal FTS, frithængende dug med trækbændel
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Ved små anlæg henviser vi ligeledes til vores vandrette afskærmning 
med fjederbom, se venligst anden brochure.
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http://www.jyllandsmarkisefabrik.dk/erhverv/indvendig-solafskaermning/ovenlysmarkiser/jm-vandret.aspx
http://www.jyllandsmarkisefabrik.dk/referencer.aspx

