
Vores indvendige mørklægningsgardin, type JM-1260, er en effektiv og elegant løsning til at opnå 
fuldstændig eller delvis mørklægning i eksempelvis undervisningslokaler, møderum, auditorier og 
laboratorier. 

Dugen er monteret på en rullebom og kører lodret i sidesluser. Mørklægningsgardinet har som standard indsyede 
bundvægte, men kan efter ønske ligeledes leveres med en bundskinne.  Rullebom og beslag er som standard ind-
bygget i en aluminiumskassette, men de kan som alternativ også indbygges i en niche i loftet (type JM-1260 DNU).

Det er muliligt at opnå 100% mørklægning til f.eks. laboratorier, ved at vælge dug og stel i en mørk farve samtidig 
med, at der monteres børster i sidesluserne. Mørklægningen kan også udføres vandretkørende med modtræk ved 
valg af type JM-Vandret eller JM-Horizontal. Til høje vinduer anbefaler vi vores Mørklægning JM-Zip med smalle 
sidesluser. 

Stellet er fremstillet i pulverlakeret aluminium i en valgfri standard RAL farver, og dugen er en stærkt brandhæm-
mende og vaskbar mørklægningsdug i grå, hvid eller sort.

JM-1260 betjenes med en 230V rørmotor og kan efter ønske styres enkeltvis eller kobles sammen, hvis man 
ønsker at dække et større areal. Mørklægninsgardiner, der er monteret ved nødudgange, bliver markeret med et 
nødudgangsskilt og får herudover påsyet et vandret velcrobånd og en træksnor øverst på dugen, så de hurtig kan 
fjernes. Til flugtveje anbefaler vi ligeledes vores UPS anlæg, et nødstrømsanlæg på batterier, der automatisk bliver 
koblet til ved brandalarm og strømsvigt.

Mørklægningsgardin 
Type JM-1260

https://www.jyllandsmarkisefabrik.dk/erhverv/indvendig-solafskaermning/ovenlysafskaermning/jm-horisontal.aspx
https://www.jyllandsmarkisefabrik.dk/erhverv/indvendig-solafskaermning/ovenlysafskaermning/jm-horisontal.aspx
https://www.jyllandsmarkisefabrik.dk/erhverv/indvendig-solafskaermning/moerklaegning/jm-zip.aspx
https://www.jyllandsmarkisefabrik.dk/erhverv/indvendig-solafskaermning/moerklaegning/jm-dnu.aspx


1. Kassette b: 85 x d: 85 mm

2. Rullebom, blank med løbegang. 
Diameter Ø 58 mm

3. Sidesluser af firkantprofil  
B: 70 x D: 19 mm

4. Mørklægningsdug type Block-
out PVC classic. 100% lystæt 
lærred af vinylbelagt glasfiber.  
 
Stofvægt ca. 430 g/m2. Brand-
hæmmende og godkendt efter 
DIN4102 som B2.  
 
Dugen kan rengøres med lunt 
sulfovand. Findes i 3 standard-
farver: grå, hvid eller sort

5. Bundvægt 40 x 5 mm i primet 
stål. 

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

www.j-m.dk • møgelgårdSVej 7 • dk-8520 lySTrUP • Tlf.: +45 86 22 75 00 • adm@j-m.dk

Mørklægningsgardin
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Mørklægningsgardin 
type JM-1260

Maks 
bredde

Maks 
højde

Maks bredde x 
højde med velcro

Motor, enkelt anlæg 4000 mm 3500 mm 4000 x 2200 mm

Motor, gruppeanlæg 3 anlæg/motor

https://www.jyllandsmarkisefabrik.dk/referencer/moerklaegning.aspx

