
OPM ZIP Screen – 85 – 110 -130 -150

OPM ZIP Screen är ett solskydd som tål mycket vind. Väven är försedd med 
dragkedja i kanterna som hålls fast av sidoskenorna. Detta medför att väven 
håller sig på plats även med mycket vind och yttre påfrestningar. Upp till 
295X235 cm är systemet klassat i vindklass 6 ( storm). Över dessa mått är  
systemet klassat i vindklass 3 ( hård vind). 
 
Som väv används screenväv för att få genomsikt men med ett bra motstånd 
mot värme och UV-strålar.  Screenväven är även slitstark och lätt att rengöra. 
 
Eftersom väven löper i sidoskenor rakt ner, så skäl man inget utrymme vid 
passager och andra ställen det är trångt. 
 
Screenen kan monteras både utvändigt 
och invändigt. Den kan även användas 
för mörkläggning. Då använder man en 
belagd screenväv vid utvändigt.  
Invändigt kan annan mörkläggningsväv 
användas. 
 
ZIP screen regleras alltid med motor. 
Kan även utrustas med sol- och vind-
automatik. 
 
OPM ZIP Screen ger extra isolering och 
energibesparing mot både värme och 
kyla.

Produktinformation: 
Kassett / underlist / sidoskenor 
Pulverlackad strängpressad aluminium. 
Kasett D-formad: 85 – 110 -130 -150 mm. 
Sidoskena B: 45 mm, D: 34 mm. 
Underlist: höjd 46 mm. 
Dukrör 
Galvaniserat stål 70 mm eller 80 mm. 
Kassettgavlar 
Pressgjuten pulverlackad aluminium. 
Motorfäste / ändtapp / glidskena / 
ändskydd underlist 
Högkvalitativ plast. 
Tyngd i underlist 
Stålaxel. 
Screenväv 

Persienner & markiser

Persienner & markiser

Glasfiberarmerad väv 
• Inga springor mellan duk  
   och sidoskenor. 
• Behåller din utsikt och stoppar  
   värmen genom vävens tekniska  
   lösningar. 
• Fungerar även som insektsskydd.



Manövreringsalternativ 
Motor som standard. 
Sol- och vindautomatik. 
Tidsstyrning.
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Max mått 
ZIP 85 – 300x250 cm 
ZIP 110 – 400x300 cm 
ZIP 130 – 500x500 cm 
ZIP 150 – 800x550 cm 

Profilerna finns i: 
• Vit färg 
• Antracit Stuktur - Svart 
 
Mot tillägg kan vi lacka i valfri RAL eller NCS-kulör.


