
Vores indvendige mørklægning JM-Zip er en elegant og eff etiv løsning til høje vinduer op til 5,5 m. 
Dugen er monteret i en kassette og kører lodret i smalle sidesluser.  

Vores indvendige mørklægning JM-Zip har et specielt lynlåssystem, der fi kserer dugen i sidesluserne. Sideslusen 
har en bredde på kun 26 mm, der gør det muligt at montere to mørklægninger ved siden af hinanden på en 50 
mm vinduessprosse. Til sammenligning har sidesluserne på vores standard mørklægning en samlet bredde på 
140 mm. 

Mørklægningen bliver leveret med en fi rkantet kassette i tre forskellige størrelser samt en mørklægningsdug type 
Soltis B92. Sidessluserne bliver monteret direkte på væggen eller i en niche, mens kassetten er ”frithængende” 
monteret i de to sidesluser. 

Mørklægning JM-Zip har en intelligent motor, der automatisk stopper nedkørslen, hvis den møder modstand. På 
skoler kan der være tale om mapper eller tasker i vindueskarmene, mens der i konferencesale, kan være skubbet 
stole op ad vinduerne.  Den intelligente motor beskytter således eff ektivt mørklægningen mod skader og sikrer 
en stabil drift. 

Mørklægning
Type JM-Zip



1. Firkantet kassette, dimensioner 
fra 110 mm x 110 mm op til 
150 x 150 mm. 

2. Rullebom med løbegang til 
mørklægningsdugen.

3. Mørklægningsdug Soltis B92. 
Lys- og farveægte. Vandafvi-
sende og smudsafvisende.Stof-
vægt ca. 650 g/m2. Farvevalg 
frit i vores kollektion.

4. Sidesluse, enkelt, med lynlås-
system, b: 26 x dybde: 56 mm

5. Bundsluse b: 25 x h: 47 mm.

Stellet er udført i pulverlakeret 
aluminium i en valgri standard RAL 
farve 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 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
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Mørklægning

Type JM-ZipTekniske specifikationer

Mørklægning JM-Zip,
enkeltanlæg

Maks. 
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Maks 
højde

Maks areal

Mørklægningsdug Soltis B92 4000 m 5500 m 18 m2
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https://www.jyllandsmarkisefabrik.dk/referencer/moerklaegning.aspx

