
JM-FlexiSun er en fast lamelafskærmning med kraftige C- eller Z-formede lameller i ekstruderet  
aluminium. Løsningen er yderst vindstabil og bidrager smukt til det arkitektoniske udtryk.

Lamelafskærmningen bliver leveret med 100 mm C-lameller, men den kan efter ønske også leveres med 120 mm 
C-lameller eller med Z-lameller i fl ere forskellige størrelser. Lamellerne kan monteres enten som vandret eller som 
lodret afskærmning.

JM-FlexiSun bliver som standard leveret med skråstivere, men den kan ligeledes levereres med selvbærende sværd 
udført i galvaniseret stål. Vi anbefaler, at der tilvælges en frontprofi l til at fuldende og afslutte afskærmningen. 

JM-FlexiSun kan laves med både udvendige og indvendige hjørner. Antal og afstand mellem konsollerne er af-
hængig af udfald og lameltype. Skråstiverne monteres som standard over lamellerne.

JM-flexiSun med vandret montage, kan også udføres til runde bygninger.

Ved en lodret afskærmning monteres lamellerne over hinanden imellem to vanger eller i en kassette med en 
standard vinkel på 45 grader. 

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

Lamelafskærmning 
Type JM-FlexiSun

Lamelafskærmning, type JM-FlexiSun monteret vandret med frontprofi l og sideprofi ler
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1a JM-FlexiSun bliver som standard 
leveret med en C-lamel på 100 
mm i ekstruderet aluminium  
og naturanodiseret. 

1b C-lamel, højde 120 mm

2a Z-lamel, højde 100 mm 

2b Z-lamel, højde 120 mm

2c Z-lamel, højde 170 mm

2d Z-lamel, højde 225 mm

Alle dele kan mod tillæg pulverlake-
res i en valgfri standard RAL farve

3 C-lameller monteret vandret 
med skråstivere over bære-
profiler og frontprofil

4 C-lameller monteret skrå med 
skråstivere under bæreprofiler 
og frontprofil

5 C-lameller monteret lodret

6 Z-lameller monteret vandret 
med skråstivere over bære-
profiler og frontprofil

Løsningen er yderst fleksibel og 
kan således tilpasses alle facader.

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
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