
Vores skræddersyede plisségardiner er en eksklusiv og elegant løsning, der kan leveres i mange 
forskellige former og størrelser. Vælg mellem et firkantet, trekantet, trapezformet eller vifteformet 
gardin, og få muligheden for at afskærme selv de mest vanskelige vinduespartier. 

Plisségardinet JM-WP bliver som standard leveret frithængende med en enkelt plissédug. Ved skrå og vandrette 
flader udføres plissegardiner dog altid med wirestyr. Plisségardinet kan efter ønske ligeledes leveres med en  
dobbelt plissédug, en slags bikube konstruktion, der virker isolerende i de kolde vintermåneder. 

For montage direkte på vinduesglasset, henviser vi i stedet til vores plisségardin JM-Glasliste. 

Vores indvendige kollektion består af over 400 forskellige farve- og dugkvaliteter.

 Der er mange faktorer, der spiller ind, når den rigtige løsning skal findes. Valg af design og farve er én ting, men 
det kan også være afgørende, at dugen beskytter mod solvarme, indkig eller noget helt tredje. Vi tilbyder altid 
vores assistance i forhold til valg af den rette løsning.

Plisségardinet kan betjenes manauel med snore/kædetræk, med et håndtag monteret på underlisten eller med  
motor. Gardinet kan ligeledes leveres med en dobbeltskinne, så det kan køre i begge retninger og frit kan stoppes 
ved den ønskede højde. 

Hvis gardinet skal monteres ekstra højt, kan det også bestilles med en betjeningsstav.

Plisségardin 
Type JM-WP

https://www.jyllandsmarkisefabrik.dk/erhverv/indvendig-solafskaermning/rullegardiner/glasliste-afskaermninger/glasliste-jm-plissegardin.aspx


1. Endedæksel

2. Betjent med kædetræk. kan 
ligeledes leveres med snoretræk, 
håndtag eller med motor

3. Optrækssnor, snorafstand maks. 
400 mm

4. Plisségardin, enkelt.

kan leveres i forskellige tekstiler 
og farver i henhold til vores 
kollektion

5a. Topskinne

5b. Bundskinne

6. Plisségardin til vandret montage 
med wirestyr

7. Plisségardin med dobbeltskinne, 
hvor gardinet kan betjenes fra 
både top- og bundskinne

8.  Trekantet plisségardin, en af de 
mange specialudførsler

Se en samlet oversigt med de 
forskelige varianter og størrelses-
muligheder på side 3

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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Plisségardin

Type JM-WPTekniske specifikationer

Type JM- 
Plisségardin, vari-
anter

Navn Betjening
Min. 
bredde

Maks. 
bredde

Min. 
højde

Maks. 
højde 

Maks. 
areal

Frithængende, til 
almindelige vinduer 
og  
altandøre

FS Snoretræk 150 mm 2300 mm 200 mm 2600 mm 6 m2

fk kædetræk 380 mm 2300 mm 200 mm 2600 mm 6 m2

FT Håndtag 450 mm 2300 mm� 200 mm 2100 mm 4 m2

Til vinduer med 
hældning

S1:  
maks. hældning 35°

S1

Snoretræk 300 mm

800 mm3

200 mm 2600 mm

2 m2

S2, 15° 2200 mm�3 5 m2

S2, 30° 1900 mm�3 5 m2

S2, 45° 1600 mm�3 4 m2

S2, 50° 1100 mm3 2,5 m2

JM-Glasliste til 
vertikale og skrå-
nende vinduer med 
montage direkte på 
vinduesglasset 
 
VS 01 - VS 03: 
maks. hældning 15° 
VS 10 - VS 30: 
ekstra wirestyr

VS 01

Håndtag

120 mm
1500 mm

(>1200 mm

200 mm
1500 mm

2200 mm⁴

2 m2

2,5 m2)
VS 02 200 mm 200 mm

VS 03 120 mm 200 mm

VS 10 120 mm

1500 mm 200 mm 1500 mm

2 m2

VS 20 200 mm 2 m2

VS 30 120 mm 1,5 m2

Til tagvinduer f.eks. 
skrå glastage på 
udestuer m.m., med 
wirestyr

PB Håndtag 200 mm 1500 mm 200 mm 4000 mm⁵ 6 m2

Pk Drejestang 200 mm 1500 mm 200 mm 4000 mm⁵ 6 m2

Specialformer 
 
øvrige former på 
forespørgsel

Trapez 
XT 1 & 2

Håndtag

300 mm

1500 mm 200 mm

2000 mm

2,4 m2
Pentagon 
XT 5

300 mm 2300 mm

�: afhænger af bredden

�:  Ved valg af en dobbelt plissédug er maks. bredden 2200 mm

3:  Maks. bredden er basseret på længen af bundskinnen og afhænger af bredden på dugen

⁴: kan kun lade sig gøre ved vertikale og hældende glasoverflader med en maks. hældning på 15°

⁵: Henviser til vandret montage, maks. højde ved vertikal montage er 2600 mm


