1

Innholdsfortegnelse

Refleksol 120......................... 6
Refleksol 125....................... 10
Refleksol ZiiiP....................... 14
Refleksol 103....................... 18
Refleksol 90......................... 22
Refleksol 76......................... 26
Refleksol XXL....................... 30
Refleksol XL......................... 34

Refleksol XS......................... 38
Markisolett 120..................... 42
Markisolett 103..................... 46
Veranda system................... 50
Veranda S system................ 54
Veranda FTS system............ 58
Veranda 206 system............ 62

refleksol

®

–– Mål på kassetten:
bredde 126 mm×høyde 126 mm,
–– maksimal mål: bredde 4,5 m, høyde 4,0 m
–– For en selvbærende type:
bredde 3,5 m, høyde 4,0 m
–– Konstruksjon i en valgfri farge fra RAL palett
–– Stort utvalg av duk
–– Elektrisk drift

6

Refleksol 120 er et system beregnet for
montering under pusset, i nisjer og fasader. En
kassett med en firkantet profil er laget av ekstrudert
aluminium avsluttet med sidedeksler med trykkavstøp, som fremhever dens estetiske preg. Ved bruk
av GC30F eller GC30FD vanger blir systemet selvbærende og samtidig gjør det mulig for å lage hvilket som helst antall moduler.
I tilfelle av montasje under pusset bruker man en
kassett med en firkantet profil laget av en aluminiumplate som er 1,2mm eller 2,0mm tykk og som er
avsluttet med sidedeksler med trykkavstøp. I tillegg
er kassettens frontvegg utstyrt med en tappeforbindelse som muliggjør utførelsen av det ytre pusset.
Avhengig av dine behov og monteringsstedet er
det også mulig å bruke klassiske list vanger eller et
estetisk ståltau.
I dette systemet ble en ny FG120 nedre bjelke brukt
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®

Duk
Takket være en blanding av PVC og polyester er duken enkelt å holde rent og er tåler
UV-stråling og dårlig vær.

8

Produsenten forbeholder seg retten til konstruksjonsendringen.

Kassett
Kassetten er designet med tanken på vegg- og fasademontering samt for byggefelter.
Estetiske sidedeksler er laget av trykkavstøp. Det er mulig å montere moduler ved bruk av
GC30FD vange.

125

120

I tilfelle av montasje under pusset bruker man en kassett med
en firkantet profil laget av en aluminiumplate som er 1,2mm eller
2,0mm tykk og som er avsluttet med sidedeksler med trykkavstøp.
I tillegg er kassettens frontvegg utstyrt med en tappeforbindelse
som muliggjør utførelsen av det ytre pusset. Ved montasje under
pusset er det ikke mulig å bruke selvbærende løsning.

138
120

125

Kassetten med en firkantet profil er laget av ekstrudert aluminium.

132

Drift og automatikk
I vårt tilbud har vi tilgjengelige produkter fra ledende europeiske produsenter, herunder
full værautomatikk, system for følging av sola, stillegående motorer, motorer med tosidig
kommunikasjon og radiostyring.

Vange
Avhengig av dine behov og monteringsstedet kan det brukes et estetisk rustfritt ståltau
eller en GC30F eller GC30FD vange.
38
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Antywind bjelke
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125

–– Kassettens diameter 125 mm,
–– maksimal mål: bredde 3,5 m, høyde 4,25 m
–– konstruksjon i en valgfri farge fra RAL palett
–– stort utvalg av stoffer
–– elektrisk drift

10

Refleksol 125 er et modernt fasadesystem for å skyggelegge rom, som monteres på
bygningens fasade.
Systemet er enkelt å montere. Kassetten er festet
på tauene, som sammen med braketter består av
et selvbærende system.

Refleksol 125 er tilpasset modulmonteringen.
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125

Produsenten forbeholder seg retten til konstruksjonsendringen.

Kassett
Kassetten er fremstilt av ekstrudert aluminium som gjør at den
ikke får resonans, ikke blir deformert, som kapper laget av
aluminiumplater. Den festes ved bruk av skrutvingen direkte
mot tau.

Drift og automatikk
I vårt tilbud har vi tilgjengelige produkter fra ledende europeiske produsenter, herunder
full værautomatikk, system for følging av sola, stillegående motorer, motorer med tosidig
kommunikasjon og radiostyring.

Duk
Takket være en kombinasjon av PVC og polyester er duken enkelt å holde rent og er tåler
UV-stråling og dårlig vær.

Vange
10

Ståltau

Rustfritt ståltau som er 10 mm tykt er et bærende element av kassetten. Den
er avsluttet med smidd element laget av syreresistent stål. Vangen monteres mot en fasade ved hjelp av systembraketter.
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–– Kassettens mål:
bredde 113 mm, høyde 128 mm
–– Maksimal mål: bredde 3,5 m, høyde 4,0 m
–– Konstruksjon i en valgfri farge fra RAL palett
–– Stort utvalg av stoffer
–– Elektrisk drift

14

Refleksol ZiiiP er en tekstil rulegardin
designet for å holde duken i konstant spenning,
uavhengig av sin posisjon. Takket være denne
løsningen kan man dra nytte av rullegardinen funksjonalitet til tross for kraftig vind.
Takket være ZIIIP system utforming av kompenserende lister kan man få en fullstendig blackout
effekt, selv om fasaden er en svært ujevn. Det er
den eneste mulige løsningen av denne typen for
utendørs bruk.

Refleksol ZiiiP kan brukes til tross for kraftig vind.
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Produsenten forbeholder seg retten til konstruksjonsendringen.

Kassett
Kassetten er laget av ekstrudert aluminium designet med
tanken på vegg- eller takmontasje.
I tillegg kan Ziiip system monteres som et slvbærende
system hvor vangen er direkte koblet med sidedeksel og
dermed utgjør systemets bærende element.

Drift og automatikk
I vårt tilbud har vi tilgjengelige produkter fra ledende europeiske produsenter, herunder
full værautomatikk, system for følging av sola, stillegående motorer, motorer med tosidig
kommunikasjon og radiostyring.

Stoff
Takket være en kombinasjon av PVC og polyester er duken enkelt å holde rent og er tåler
UV-stråling og dårlig vær.

Vange
Tosidig, sammenleggbar vange er designet for å muliggjøre en enkel montasje av duken utstyrt med glidelås. Denne
løsningen gjør at duken er konstant stramt uansett posisjonen. Et ekstra Ziiip system kan monteres som et selbærende
system, hvor vangen er koblet direkte med sidedekselen
utgjør systemets bærende element.
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103

–– Kassettens mål:
bredde 107 mm, høyde 117 mm,
–– Maksimal mål: bredde 4,5 m, høyde 4 m
–– Stort utvalg av stoffer
–– Mulighet for bruk av systemet mot vind.
–– Manuell eller elektrisk drift.

18

Refleksol 103 et system med utvidede
muligheter, som avhengig av det valgte oppsettet,
kan være utstyrt med profiler mot vind ANTYWIND,
estetiske tau med spenning eller full blackout funksjon (kun for utendørs bruk).
GC30F og GC30FD vanger kan utgjøre en bærende element for kassetten.

Refleksol 103 muliggjør bruk av en bjelke mot vind (opp til 3m bredde), som betydelig forbedrer komforten av produktets bruk i vanskelig
værforhold.
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103

Stoff
Takket være en blanding av PVC og polyester er duken enkelt å holde rent og er
tåler UV-stråling og dårlig vær

20

Produsenten forbeholder seg retten til konstruksjonsendringen.

Kassett
Kassetten er laget av ekstrudert aluminium designet med
tanken på vegg-, tak- eller fasademontering.
Det fins en mulighet for modul montering med bruk av
GC30FD vange.
GC30FD og GC30FD vanger kan også utgjøre en bærende
element for kassetten

Drift og automatikk
I vårt tilbud har vi tilgjengelige produkter fra ledende europeiske produsenter, herunder
full værautomatikk, system for følging av sola, stillegående motorer, motorer med tosidig
kommunikasjon og radiostyring.

Vange
Avhengig av dine behov og spesifikken av monteringsstedet kan det brukes en estetisk
rustfritt ståltau eller en GC30, GC30F, GC30FD vange eller G80 vange som kan kun
brukes innendørs.
38
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90

–– Kassettens mål: bredde 90 mm, høyde 96 mm
–– Maksimal mål: bredde 3,0 m, høyde 4,0 m
–– Konstruksjon i en valgfri farge fra RAL palett
–– Stort utvalg av stoffer
–– Mulighet for bruk av systemet mot vind.
–– Manuell eller elektrisk drift.

22

Refleksol 90 er en riktig løsning hvor
kassetten av 103 system kan virke for stor.
Avhengig av det valgte oppsettet kan det være
utstyrt med ANTYWIND profiler mot vind, estetiske
tau med spenning eller full blackout funksjon (kun
for innendørs bruk).
Systemet kan også brukes som selvbærende med
G31 og G80 vanger (innendørs montasje).

Refleksol 90 finnes også med et tau.
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90

Stoff
Takket være en blanding av PVC og polyester er duken enkelt å holde rent og er
tåler UV-stråling og dårlig vær.

24

Produsenten forbeholder seg retten til konstruksjonsendringen.

Kassett
Kassetten er laget av ekstrudert aluminium designet med
tanken på vegg- eller takmontering.

Drift og automatikk
I vårt tilbud har vi tilgjengelige produkter fra ledende europeiske produsenter, herunder
full værautomatikk, system for følging av sola, stillegående motorer, motorer med tosidig
kommunikasjon og radiostyring.

Vange
Avhengig av dine behov og spesifikken av monteringsstedet kan det brukes en estetisk rustfritt ståltau eller en G31 vange – en grunnleggende vange, liten i størrelse, GC30
og G80 for å mørkegjøre rom som kun kan brukes innendørs. Vanger G31 og G80 kan
utgjøre en bærende element for kassetten
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76

–– Kassettens mål: bredde 76mm, høyde 81mm
–– Maksimal mål: bredde 2,6 m, høyde 2,6m
–– Konstruksjon i en valgfri farge fra RAL palett
–– Stort utvalg av stoffer
–– Manuell eller elektrisk drift.

26

Den største fordelen med Refleksol 76 er
kassettens liten størrelse. Avhening av det valgte
oppsettet systemet kan være utstyrt med med estetiske tau med spenning eller G31 og G80 vanger,
som utgjør en bærende element. G80 vange er
brukt for å mørkegjøre rom (brukt kun innendørs).

Refleksol 76 finnes også med et tau.
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76

Stoff
Takket være en blanding av PVC og polyester er duken enkelt å
holde rent og er tåler UV-stråling og dårlig vær.

28

Produsenten forbeholder seg retten til konstruksjonsendringen.

Kassett
Kassetten er laget av ekstrudert aluminium designet med
tanken på vegg- eller takmontering.

Drift og automatikk
I vårt tilbud har vi tilgjengelige produkter fra ledende europeiske produsenter, herunder
full værautomatikk, system for følging av sola, stillegående motorer, motorer med tosidig
kommunikasjon og radiostyring.

Vange
Avhengig av dine behov og spesifikken av monteringsstedet kan det brukes en estetisk
rustfritt ståltau eller en G31 vange og G80 for å mørkegjøre rom som kun kan brukes
innendørs. Vanger G31 og G80 kan utgjøre en bærende element for kassetten.
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XXL

–– Maksimal mål:
(Innendørs: bredde 4,5 m, høyde 5 m)
(Utendørs: bredde 3 m, høyde 3 m)
–– Konstruksjon i en valgfri farge fra RAL palett
–– Stort utvalg av stoffer
–– Perfekt solskjerming av større flater
–– Manuell eller elektrisk drift.

30

Hovedfordelen av XXL system er en mulighet for solskjerming av større flater. Det er beregnet
til bruk i næringseiendom. Refleksol XXL er beregnet for montering på vegg eller i tak ved hjelp av
solide håndtak laget av støpt aluminium.

Reflektsol XXL finnes også i en fritthengende version (kun ved veggmontasje).
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XXL

Produsenten forbeholder seg retten til konstruksjonsendringen.

Hovedhåndtak

Drift og automatikk
I vårt tilbud har vi tilgjengelige produkter fra ledende europeiske produsenter, herunder
full værautomatikk, system for følging av sola, stillegående motorer, motorer med tosidig
kommunikasjon og radiostyring.

Stoff
Takket være en blanding av PVC og polyester er duken enkelt å holde rent, er tåler UV-stråling og dårlig vær.

Vange
2,5
Ståltau

Tau er laget i rustfritt stål, bredde 2,5 mm. Vangen er avsluttet med en
estetisk spenner laget i syreresistent stål.

Nedre bjelke
Nedre bjelke ø 42 kan brukes både som fritthengende eller med tau
2,5.

Nedre bjelke
ø 42
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XL

–– Maksimal mål:
(Innendørs: bredde 4,0 m, høyde 4 m)
(Utendørs: bredde 3 m, høyde 3 m)
–– Konstruksjon i en valgfri farge fra RAL palett
–– Stort utvalg av stoffer
–– Perfekt solskjerming av større flater
–– Manuell eller elektrisk drift.

34

Refleksol XL er et system uten kassett.
Estetiske håndtak avsluttet med syreresistent stål
gjør at systemet passer perfekt med moderne interiør.

Refleksol XL finnes også i en fritthengende version (kun ved innendørs montering).
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XL

Produsenten forbeholder seg retten til konstruksjonsendringen.

Hovedhåndtak

Drift og automatikk
I vårt tilbud har vi tilgjengelige produkter fra ledende europeiske produsenter, herunder
full værautomatikk, system for følging av sola, stillegående motorer, motorer med tosidig
kommunikasjon og radiostyring.

Stoff
Takket være en blanding av PVC og polyester er duken enkelt å holde rent, er tåler UV-stråling og dårlig vær.

Vange
2,5
Ståltau

Tau er laget i rustfritt stål, bredde 2,5mm, Vangen er avsluttet med en
estetisk spenner laget i syreresistent stål.

Nedre bjelke
Nedre bjelke ø 42 kan brukes både som fritthengende eller med tau
ø 2,5.

Nedre bjelke
ø 42
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XS

–– Maksimal mål: bredde 3 m, høyde 3 m
–– System til innendørs bruk
–– Konstruksjon i en valgfri farge fra RAL palett
–– Stort utvalg av stoffer
–– Manuell eller elektrisk drift.

38

Refleksol XS er et system uten kassett,
liten i størrelsen. Estetiske håndtak etterbehandlet
i rustfritt stål gjør t systemet passer perfekt med
moderne interiør.
Det finnes også en alternativ med et tau.

Hovedfordelen av Refleksol XS er en liten størrelse.

39
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XS

Produsenten forbeholder seg retten til konstruksjonsendringen.

60

Hovedhåndtak

76

Drift og automatikk
I vårt tilbud har vi tilgjengelige produkter fra ledende europeiske produsenter, herunder
full værautomatikk, system for følging av sola, stillegående motorer, motorer med tosidig
kommunikasjon og radiostyring.

Stoff
Takket være en blanding av PVC og polyester er duken enkelt å holde rent, er tåler UV-stråling og dårlig vær.

Vange
2,5
Ståltau

Tau er laget i rustfritt stål, bredde 2,5mm, Vangen er avsluttet med en
estetisk spenner laget i syreresistent stål.

Nedre bjelke

Nedre bjelke
ø 42

Nedre bjelke
ø 35

Nedre bjelke
FP33

Nedre bjelke
FG42

Støttende profil
FG42R
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markisolett
–– Kassettens størrelse:
bredde 126 mm×høyde 126 mm
–– Maksimal størrelse:
bredde 3,5 m, høyde 4,0 m
–– Konstruksjon i en valgfri farge fra RAL palett
–– Stort utvalg av stoffer
–– Har funksjoner av rullegardin og markise
–– Elektrisk drift.

42

Markisolett-markise type 120 er et system
som har funksjoner av rullegardin og markise.
Systemet er innovativt på grunn av en kassett
med en firkantet bjelke. Avhengig av montasjens
spesifikk kan det også brukes GC30, GC30F og
GC30FD vanger.

Markisolett 120

43

markisolett

Markiseduk
Takket være en blanding av PVC og polyester er duken enkelt å holde rent, er tåler UV-stråling og dårlig vær.

44

Produsenten forbeholder seg retten til konstruksjonsendringen.

Drift og automatikk
I vårt tilbud har vi tilgjengelige produkter fra ledende europeiske produsenter, herunder
full værautomatikk, system for følging av sola, stillegående motorer, motorer med tosidig
kommunikasjon og radiostyring.

Kassett
Kassetten er designet med tanken på vegg- og fasademontering samt for byggefelter.
Estetiske sidedeksler er laget av trykkavstøp. Det er mulig å montere moduler ved bruk av
GC30FD vange.
120

125

I tilfelle av montasje under pusset bruker man en kassett med
en firkantet profil laget av en aluminiumplate som er 1,2 mm eller
2,0mm tykk og som er avsluttet med sidedeksler med trykkavstøp.
I tillegg er kassettens frontvegg utstyrt med en tappeforbindelse
som muliggjør utførelsen av det ytre pusset. Ved montasje under
pusset er det ikke mulig å bruke selvbærende løsning
138
120

125

Kassetten med en firkantet profil er laget av ekstrudert aluminium.

132

Vange
Vi har GC30, GC30F og GC30FD
vanger tilgjengelig.
38

GC30FD

Nedre bjelke
Nedre bjelke med diameter ø 42 er laget i aluminium.

Nedre bjelke
ø 42

45

markisolett
–– Kassettens størrelse:
bredde 107 mm×høyde 117 mm
–– Maksimal størrelse:
bredde 3,5 m, høyde 4,0 m
–– Konstruksjon i en valgfri farge fra RAL palett
–– Stort utvalg av stoffer
–– Har funksjoner av rullegardin og markise
–– Manuell eller elektrisk drift.

46

Markisolett-markise type 103 er et system
som har funksjoner av både en rullegardin og
markise. Det gir en mulighet for solskjerming og
senker temperatur innendørs. Som rullegardin
beskytter det mot solen og ved å åpne markise
delen ivaretar man den gode utsikten.

Markisolett 103

47

markisolett

48

Produsenten forbeholder seg retten til konstruksjonsendringen.

Kassett
Kassetten er laget av ekstrudert aluminium designet med
tanken på vegg-, tak- og fasademontering.
GC30, GC30F og GC30FD vanger utgjør en bærende
element for kassetten.

Drift og automatikk
I vårt tilbud har vi tilgjengelige produkter fra ledende europeiske produsenter, herunder
full værautomatikk, system for følging av sola, stillegående motorer, motorer med tosidig
kommunikasjon og radiostyring.

Vange
Vi har GC30, GC30F og GC30FD
vanger tilgjengelig.
38

GC30FD

Markiseduk
Takket være en kombinasjon av PVC og polyester er duken enkelt å holde rent og er tåler
UV-stråling og dårlig vær.

Nedre bjelke
Nedre bjelke med diameter ø42 er laget i aluminium.

Nedre bjelke
ø 42

49

system

veranda
–– Maksimal størrelse: bredde 4,5 m, høyde 5 m
–– Konstruksjon i en valgfri farge fra RAL palett
–– Elektrisk drift
–– System som holder duken stramt
–– Modul montasje
–– Har funksjoner av rullegardin og markise
–– Er beregnet til å skjerme vinterhager og for
takvinduer

50

Veranda system er beregnet til å skjerme flate horisontale og skrå flater, som vinterhager eller takvinduer. Innebygd
system som holder duken stram til og med på store flater. Systemet er beregnet til innendørs og utendørs solskjerming.

51

system

veranda

Drift og automatikk
I vårt tilbud har vi tilgjengelige produkter fra ledende europeiske produsenter, herunder
full værautomatikk, system for følging av sola, stillegående motorer, motorer med tosidig
kommunikasjon og radiostyring.

Markiseduk
Takket være en blanding av PVC og polyester er duken enkelt å holde rent og er tåler
UV-stråling og dårlig vær.

52

Produsenten forbeholder seg retten til konstruksjonsendringen.

Kassett
Kassetten er laget av ekstrudert aluminium og
moduller kan kobles til.

Systemet som holder duken stram
System som holder duken stram ved hjelp av fjær som finnes i nedre og et tau som går
gjenom et blokk-system.

Konstruksjon
Vanger utstyrt med monteringsføtter støtter den solide aluminiumkonstruksjonen.

53

system

veranda S
–– Maksimal størrelse: bredde 3 m, høyde 3 m
–– Tilgjengelige former trekanter og trapesform
–– Konstruksjon i en valgfri farge fra RAL palett
–– Elektrisk drift
–– System som holder duken stram
–– Er beregnet til å skjerme vinterhager og for
takvinduer.

54

Unikt system som holder duken stram innebygd i dukrør gjør det mulig å dekke ureggelmessige former som har
glass i, som for eksempel symmetriske trekanter og trapeser.

55

system

veranda S

min. 45°

Drift og automatikk
I vårt tilbud har vi tilgjengelige produkter fra ledende europeiske produsenter, herunder
full værautomatikk, system for følging av sola, stillegående motorer, motorer med tosidig
kommunikasjon og radiostyring.

Markiseduk
Takket være en kombinasjon av PVC og polyester er duken enkelt å holde rent og er tåler
UV-stråling og dårlig vær.

56

Produsenten forbeholder seg retten til konstruksjonsendringen.

Kassett
Laget av ekstrudert aluminium.

Systemet som holder duken stram
I motsetning til tradisjonelle løsninger som
er tilgjengelig på markedet har Veranda S
et system som holder duken stram, ikke i
den nedre bjelken men i dukrøret. Denne
løsningen gjør det mulig å forme vanger i
trekanter eller trapeser.
Duken blir strammet takket være et fjær
som er gjemt i dukrøret.

Konstruksjon
Vanger utstyrt med monteringsføtter støtter den solide aluminiumkonstruksjonen.
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system

veranda FTS
–– Maksimal størrelse: bredde 4,5 m, høyde 6,5 m
–– Konstruksjon i en valgfri farge fra RAL palett
–– Elektrisk drift
–– System som holder duken stram
–– Er beregnet til å skjerme vinterhager og for
takvinduer.
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Veranda system er beregnet til å skjerme flate horisontale og skrå flater, som vinterhager eller takvinduer. To motorer
med innebygde overbelastet sensorer sikrer at duken blir stramt til og med på store flater. Systemet er beregnet for både
innendørs og utendørs bruk.
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system

veranda FTS

Drift og automatikk
I vårt tilbud har vi tilgjengelige produkter fra ledende europeiske produsenter, herunder
full værautomatikk, system for følging av sola, stillegående motorer, motorer med tosidig
kommunikasjon og radiostyring.

Markiseduk
Takket være en kombinasjon av PVC og polyester er duken enkelt å holde rent og er tåler
UV-stråling og dårlig vær.
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Produsenten forbeholder seg retten til konstruksjonsendringen.

Kassetter
Laget av ekstrudert aluminium kan modul kobles.

Systemet som holder duken stram
Duken holdes stram ved hjelp av to motorer med innebygde overbelastet sensorer.Drift samarbeider og
dermed sikrer at duken blir konstant stram.

Konstruksjon
Vanger utstyrt med monteringsføtter støtter den solide aluminiumkonstruksjonen.
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system

veranda 206
–– To kassetter: bredde 107 mm, høyde 117 mm
–– Maksimal størrelse: bredde 2,3 m, høyde 2,3 m
–– Konstruksjon i en valgfri farge fra RAL palett
–– Mulighet for å bruke to forskjellige typer
markiseduk i dual versjon
–– Elektrisk drift
–– System som holder duken stram
–– Er beregnet til innendørs montasje.
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Veranda 206 system er beregnet til å skjerme flate horisontale og skrå flater, som vinterhager eller takvinduer. Innebygd system som holder duken stram til og med på store flater. Systemet er beregnet til innendørs bruk.

mono

dual
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system

veranda 206

Drift og automatikk
I vårt tilbud har vi tilgjengelige produkter fra ledende europeiske produsenter, herunder
full værautomatikk, system for følging av sola, stillegående motorer, motorer med tosidig
kommunikasjon og radiostyring.
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Produsenten forbeholder seg retten til konstruksjonsendringen.

Kassetter
Laget av ekstrudert aluminium.

mono/dual
Mono er en tradisjonel løsning som gjør det mulig å fullstendig rulle duken mot kassetten
og nesten fullstendig åpne screen.
Dual er en løsning hvor det brukes to typer duk med ulike grader av lysinnslipp.

Systemet som holder duken stram
Duken holdes stram ved hjelp av to motorer med innebygde overbelastet sensorer.Drift
samarbeider og dermed sikrer at duken blir konstant stram.
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