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Vi hjälper till med allt. Råd, måttagning, demo, offert, 
montering. Hör av er till oss på Åkes solskydd så  
bestämmer vi tid som passar er för demo.  
Maila in dina frågor till oss så hjälper vi er 
igenom valet till rätt solskydd,  

Zip Screen 100 är ett helt vindsäkert system där screenduken låses fast i kanaler längs båda sidorna. 
Med denna lösning blir screenduken en form av dynamisk vägg som kan användas nästan oavsett  

väderförhållanden. Detta ska jämföras med den vanliga traditionella screengardinen där duken endast sitter  
fast i bottenprofilen. Tack vare vävens tekniska egenskaper behåller du din utsikt.

Vill du stoppa värmen på rätt ställe? Vill du kunna se ut men ändå inte bli bländad?
Vill du ha ett vindsäkert solskydd? Välj Zip Screen. Absolut bästa solskyddet.

Favoritfördelar
• Tål vind upp till 30 m/s
• Olika öppningsfaktorer på väven

Vindsäkert 

upp till 
30 m/s

ZIP – SCREEN
Zip Screen – det mest vindsäkra solskyddet!

Med sol & vindautomatik – det optimala värme och solskyddet.
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Välkomna till vår utställningsom ligger på 
Olof Asklunds Gata 14 i Högsbo (vid Pågens bröd). 

Gå in på vår hemsida för mer information om solskydd och öppettider.
Mejla eller ring oss så bokar vi upp en tid för besök hos er. 

Det vindsäkra systemet - Zip Screen är användbar för både privata, offentliga och kommersiella  
byggnader. Den är extra lämplig vid vindutsatta lägen. Dessutom kan Zip Screen användas som ett  

extra isolerande skikt under den kalla delen på året.

ZIP – SCREEN
Zip Screen – det mest vindsäkra solskyddet!

Profilfärger finns som standard i grå, vit och svart lack. 
Mot pristillägg och något längre leveranstid kan din 
markis speciallackas i valfri RAL-kulör.

Välj mellan olika storlekar!
-  Zip 85   

manövrering via band,  
invändigt eller utvändigt. 
Maxmått B220 x H200 

-  Zip 100   
manövrering med motor. 
Maxmått B400 x H350  

-  Zip 135   
manövrering med motor.
Maxmått beroende på bredd 
upp till 600 x H200 B500 x 
H300  
B300 x H 600 mm  

Zip 85  Zip 100  Zip 100  Zip 135  

Kustnära – vid havet Zip 100. Café, butik, kontor – Zip 100.


