Zip Screen Z560
DET VINDSÄKRA SOLSKYDDET

Stoppa värmen & behåll din utsikt
StyRa® Zip Screen Z560 är en kraftig zipscreen för större dimensioner. Z560 lämpar sig extra väl vid vindutsatta lägen då väven hålls på
plats längs hela dess sidor med en speciell dragkedjekonstruktion. Denna variant passar perfekt på stora fönster och applikationer. Tack
vare vävens tekniska egenskaper behåller du dessutom din utsikt.

StyRas

Favoritfördelar
Inga springor mellan duk och
sidoskenorna.
Tål vindar upp till 32 m/s.
Fungerar även som 		
insektsskydd.

StyRa® | Vill du ha skugga, svalka, eller bara kunna se på TV utan att bli bländad? Ett skönt arbetsklimat eller en perfekt tempererad terrass
är andra saker man ibland vill åt. Att välja StyRa® ger dig alla dessa möjligheter. StyRa® – Smartare solskydd. Skönare hem.

StyRa® produceras i Sverige och säljs i välsorterade solskyddsbutiker. www.styrasolskydd.se

Zip Screen Z560
DET VINDSÄKRA SOLSKYDDET

Det vindsäkra systemet |

StyRa® Zip Screen Z560 är användbar för både privata, offentliga och kommersiella byggnader.
Den är extra lämplig vid kraftigt vindutsatta lägen. Dessutom kan StyRa® Zip Screen Z560 användas som ett extra isolerande skikt
under den kalla delen på året, detta medför att ni undviker kondens på utsidan av era fönster.

POPULÄRASTE VÄVARNA

Serge 600 / 002002

Serge 600 / 008002 Serge 600 / 007082

Serge 600 / 002061

Serge 600 / 002007

Serge 600 / 007007

Serge 600 / 001061

Serge 600 / 001001

Serge 600 / 001010 Serge 600 / 010010

Serge 600 / 001002

ZIP SCREEN Z560
Max storlek: 6000 x 2000 mm / 3000 x 6000 mm (BxH)

PROFILER

Vävfärger kanske inte återges exakt i tryckt format

Vävar
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40/ 80
Eller special 34-120mm

Till denna produkt bör
en glasfiberarmerad väv
användas för bästa
resultat. Dessa vävar
finns i många olika färger.
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Styrning

A

55

Avståndshållare

Zip Screen Z560 levereras alltid med motor.
Den styrs sedan med
fjärrkontroll, smartphone,
eller per automatik.

37

49
40/ 80 (avståndshållare tillval)

Profilfärger

Tillval

Profilerna finns i
grått, vitt eller svart
struktur. Mot tillägg kan
vi lacka i valfri RAL eller
NCS kulör.

Flytta enkelt ut produkten från vägg för att
komma förbi dropplåt
eller andra hinder med
avståndshållare.

