Screen er en moderne form for solskjerming som består av en utvendig
rullgardin med perforert duk i kassett.
Skinner på sidene holder på plass
bunnlisten, som i sin tur sørger for at
duken er stram og fin i alle posisjoner.
Hensikten med screen er å holde sollys
og varme ute, samtidig som man beholder
utsikten i kombinasjon med skjerming av
innsyn.
Screen har vært et populært produkt
lenger sør i Europa i mange år, men har
nå blitt svært etterspurt her i Norden også.
Denne type solskjerming tar lite plass og
kan derfor ofte monteres direkte på vindu
eller terrassedører, og da som regel under
vannbrett. Duken samler mindre støv og
skitt enn persienner, og kan vaskes med
svamp og hageslange. Som en ekstra
bonus er screens også støysvake, og
dette gjelder spesielt for modellene fra
Lunex.

Det fins mange gode grunner for å velge screen fra Lunex. Her er noen av dem:
•
•
•
•
•
•
•

Effektiv skjerming mot varme og sol
Nøytralt og diskret produkt
Lite og enkelt vedlikehold
Mindre ømfintlig for vind
Automatisering - motorisert utgave støtter
de fleste styringsanlegg, fjernkontroll, sol
og vindautomatikk
Farve-, UV- og værbestandig duk
Fremtidens effektive solskjerming

•
•
•
•
•
•
•

Stopper opptil 90% av solvarme
Energiøkonomisk
Begrenser falming av møbler og interiør
Lang levetid
Moderne design
Leveres med perforert duk
Alle modeller leveres innkapslet i
aluminiumskassett

Screen er en meget god erstatning for persienner.

Screenline 60 er et flott, nytt tilskudd til solskjermingsproduktene fra Lunex AS. Design, funksjon
og kvalitet har stått i høysete under utvikling av dette produktet, og Screenline 60 kan vise til en
rekke unike detaljer og forbedringer sammenlignet med andre løsninger på markedet. Vi tør påstå
at dette er det eneste screenprodukt produsert i Norge som er beregnet for norske forhold.
Screenline 60 har støydemping i styreskinnene og børstelister for ekstra tetting mot duken.
Magneter i bunnlisten sørger for bedre oppstramming av duken når screenen er i nedre posisjon.
Screenline 60 er bygd for å passe perfekt på vippevindu og terrassedører. Videre er det tilrettelagt
for smart og enkel montering samt lettvint vedlikehold. Tett montering mot vindu eller vegg gjør
produktet mindre utsatt for vind.
Kan også brukes for mørklegging da denne kan leveres med lystett duk.
Lunex er kjent for å levere produkter med kvalitet i toppklasse, og Screenline slutter seg
til i rekken. Screenline 60 blir levert med 15 års garanti på rammeverk. Dukene har 5 års
garanti.
Produktet leveres i hvit RAL 9010, og natureloksert aluminium.
Betjenes med snortrekk.

Screenline 90 er en større versjon av Screenline 60, de fleste komponentene er like, men toppkassetten er større. Produktet har derfor mange av de samme fordelene og finessene, men i
tillegg noen flere muligheter og detaljer.
Motorisering er det første som må nevnes. Kassetten til Screenline 90 er større for å kunne romme
en smart motor fra Somfy. Disse motorene har en funksjon som kalles softstop, og som i praksis
hjelper til å holde duken stram og fin. I tillegg slipper man å etterjustere motoren.
Med motor har man også muligheten til å koble solskjermingen til automatikksystemer som for
eksempel sol- og vindvakt, fjernkontroll, eller til alle typer styringssystem for bolig. Motorisering
åpner også for større produkter enn med manuell styring.
Screenline 90 har ellers den samme støydempingen, børstelistene, og den tette monteringen mot
vindu eller vegg. Denne modellen kan i tillegg seriekobles.
Screenline 90 blir levert med 15 års garanti på rammeverk. Duk og motor har 5 års garanti.
Produktet leveres i hvit RAL 9010, og natureloksert aluminium.
Betjenes med motor, snor eller sveiv.

Våre screens produseres med screenduk laget av høyeste kvalitet for best mulig resultat
både for utseende og slitestyrke. Dukene er svært holdbare og lette å vedlikeholde.
Når man skal velge duk til screen er det flere ting
man må vurdere:
- Filtrering av lys
- Reduksjon i varmeutvikling
- Utsikt
- Utseende
En tettere duk vil alltid filtrere mer lys, og er best
til å fjerne refleksjon i skjermer. Lyse duker slipper
igjennom mer lys enn mørke.
Mørke duker stopper mest varme.
På dagtid er det lettere å se ut igjennom en mørk
duk enn en lys, men alle dukene vil skjerme godt
for innsyn.
For en mest nøytral fasade passer det best med
mørk duk, da denne ligner mest på et vindu sett
fra avstand. Lyse duker forandrer utseendet av
vindusåpningen mer, og fargevalg trenger derfor
ofte å vurderes i større grad.

Kjøper du motorisert Screenline, har du mulighet for fjernstyring og automatisering. Styr screenen
selv med fjernkontroll når du er hjemme, eller la sol- og vindvakten ta seg av jobben når du er
borte. Solskjermingen kan enkelt programmeres til å gå opp eller ned etter eget ønske, ved et
tastetrykk.
Alle produkter for automatisering er utviklet og produsert etter de strengeste kravene til funksjon,
holdbarhet og sikkerhet. Derfor kan du stole på at de vil virke godt og beskytte investeringen din i
lang tid fremover. Solskjerming som går opp og ned i løpet av dagen virker også avskrekkende på
innbruddstyver.
Automatisk solskjerming blir en effektiv del av boligens komfortstyring og gir deg en følelse av
luksus i hverdagen. Og ikke er det spesielt dyrt heller – driftskostnaden for en automatisk screen
er bare noen kroner i året.

Sol- og vindvakt

Solsensor

Fjernkontroll

Våre screens produseres etter strenge kvalitetskrav, da de er
beregnet på bruk under nordiske forhold.
På vårt hovedkontor utvikles nye produkter hele tiden. I tillegg
til hovedkontor og fabrikk på Kløfta finner du oss også på disse
stedene:
- MAXBO Stormarked Alna, Vækerø, Ilebrekke og Midtstranda
- Lillehammer, Gudbrandsdalsvegen 191
- Sandefjord, Mosserødveien 44
- Rolvsøy, Dikeveien 35 (Fix-bygget)

Hver bolig har sitt unike behov for solskjerming. Ut ifra kompassretning og romplassering må
solskjermingen tilpasses boligen. Markisemannens tjenester er basert på at vi som fagfolk finner
den beste løsningen. Vi tar mål og produserer alle produkter individuelt. Våre erfarne montører
sørger for fagmessig montering, som gir boligen
din et visuelt løft.

Ring for gratis befaring på 815 00 004
Lunex AS / Markisemannen
Dyrskueveien 22, 2040 Kløfta
E-post: kontakt@markisemannen.no
Web: www.markisemannen.no
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