
Vores pergola med lameltag JM-V870 kan bestilles med tre forskellige typer af sider, der alle effektivt 
skærmer for vind og vejr, så uderummet kan nydes hele året rundt.

Vindstabile ZipScreens type JM-V870S
Vores vindstabile screens kører stabilt i sideskinner monteret imellem søjlerne eller mellem søjle og mur.  
Screenens kassette bliver monteret på selve rammen af lameltaget, og med valg af samme RAL farve bliver de 
fuldstændig integreret og en naturlig del af den samlede løsning.

Skydedør med glas, type JM-V764 
JM-V764 er vores eksklusive skydedøre i glas, hvor der kan vælges mellem 8 mm og 10 mm hærdet glas.  
Glasdøren kører på en anodiseret skinne, så døren nemt og enkelt kan skydes frem og tilbage efter behov. 

Skydedør med lameller, type JM-V755
JM-V755 er vores elegante skydedøre med lameller i enten træ eller aluminium. Lamellerne er monteret i en 
pulverlakeret aluminiumsramme, der kan skydes frem og tilbage. Der kan frit vælges mellem alle standard RAL 
farver. Lamellernes hældning betyder, at de effektivt beskytter mod både sol og vind. Herudover skærmer de mod 
indkig, så privatlivet er bevaret på terrassen.

Fleksible sider  
Pergola med lameltag JM-V870

Skydedøre i glas JM-V764 eller med lameller JM-V755 ZipScreens JM-V870
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Fleksible sider til

Lameltag JM-V870Tekniske specifikationer

1. JM-ZipScreen JM-V870S

 pulverlakeret aluminium i en 
valgfri standard RAL farve

 Screendug i pvc-belagt glas- 
fiber. Lys- og farveægte. 
Vandafvisende og smudsafvi-
sende.

 stofvægt ca. 525-650 g/m2. 
farvevalg frit i vores kollektio-
ner vItO 1, metro og Basic

2. skydedør, klar hærdet 8 mm 
glas med facetslebne kanter 
(10 mm kan tilvælges) 

 pulverlakeret aluminiums pro-
filer. Bundskinne, aanodiseret 
sort eller sølv, topskinne i en 
valgfri standard RAL farve. 
Ved åbning eller lukning glider 
dørene automatisk på plads. 
Hvert panel har 3 robuste hjul

3. skydedør med lameller i 
aluminium eller træ. Alumini-
umslameller i en valgfri stan-
dard raL farve. trælameller i 
olieret  fraké (Limba) eller grå 
fraké (Limba). Bund- og top-
skinne tilsvarende skydedør 
JM-764.

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.

Fleksiblesider, JM-V870 min./maks. bredde Maks. højde

ZipScreen JM-V870S 2 m - 6 m 2,80 m

Skydedør med glas JM-V764 1,50 m - 6 m 2,25 m

Skydedør med aluminiums- 
eller trælameller JM-V755

0,60 m - 1,40 m* 2,80 m
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Lamelskydedør V755 Nova
Verano, Patio Outdoor Living 2021 side 171
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Maks. bredde ved trælameller er 1,10 m
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