
JM-Wings er en smuk, yderst vindstabil og holdbar solafskærmning, der kan tilpasses individuelt til 
ethvert byggeri. Løsningen kan bestilles med vingeformede eller rektangulære lameller.

JM-Wings reducerer eff ektivt solvarme og blænding samtig med, at der er bevaret et godt udsyn. Solafskærmnin-
gen kan udføres med faste eller bevægelige lameller, der er monteret vandret eller lodret. Alt efter ønske og behov 
kan løsningen anvendes som solafskærmning eller som f.eks. facadebeklædning. Indvendigt kan lamellerne også 
monteres stående i rammer som rustikke og elegante rumopdelere.

Lamellerne kan monteres mellem vanger, i rammer eller ved hjælp af det unikke og patenterede system, Renson 
Quickfi x. I dette system bliver der monteret et greb på hver enkelt lamel, der let kan klikkes fast på bæreprofi let. 

Spænd mellem fastgørelser er afhængig af lameltype og montageløsning. 

Vi tilbyder ligeledes individuelle løsninger, der projekteres til det enkelte byggeri. Vi har bl.a. leveret en bevægelig 
lamelafskærmning til Moesgaard Museum, hvor hver enkelt af de vingeformede aluminiumslameller er tilpasset 
bygningen.

Vores el-betjente lameller kan leveres med sol- og vindautomatik, der åbner eller lukker lamellerne efter solens 
intensitet samt beskytter mod skader, ved at lukke dem ved kraftig vind. 

Lamelafskærmningen er naturanodiseret eller pulverlakeret i en valgfri standard RAL farve.

Lamelafskærmning 
Type JM-Wings



Ekstruderet aluminium.

Overfl ade i valgfri standard RAL farve 
eller anodiseret 

1. Aero lameller, vingeformede lamel-
ler i størrelsen 100 - 480 mm

2. Plano Lameller, rektangulære lamel-
ler i størrelsen 60 - 300 mm

Ved større projekter kan lamellerne 
udføres i størrelser efter ønske.

3. Faste lameller monteret enten som 
enkelt blade eller med fl ere blade 
over hinanden. Spænd fra 2,5 til 
5,0 meter ved 650 Pa.

4. Faste lameller monteret lodret el-
ler vandret med quickfi x system. 
Hældning 45 til 90 grader. Spænd 
fra 2,0 til 3,5 meter ved 650 Pa.

5. Bevægelige lameller monteret 
lodret eller vandret - horisontalt 
eller vertikalt. Betjent enten med 
udvendig drejeknap eller 230V 
motor. Spænd fra 1,8 til 4,5 meter 
ved 650 Pa. 

6. Lameller monteret i bevægelige 
skyderammer - enten manuelle el-
ler med motor. Lameller typer 125, 
150 eller 200 monteret i 45 eller 
90 grader.

Ved større projekter kan fastgørelsen 
udføres efter ønske.

Lameltype

Montering

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

Lamelafskærmning

JM-WingsTekniske specifikationer
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http://www.jyllandsmarkisefabrik.dk/referencer/lamelafskaermning.aspx

