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Premium kassett markise
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Terrassemarkise m/halvboks
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Klassisk terrasse markise
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Premium terrasse pergola

14

Premium Zip screen
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Vindusmarkise
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FJ KLIMA
FJ Klima er distributør av varmepumper, klimaanlegg og solskjermingsprodukter til profesjonelle kunder/
forhandlere i hele landet. Solskjermingsløsningene produseres etter kundens mål i egne lokaler på Lye, og
består av kvalitetskomponenter og duker fra anerkjente leverandører. Vi leverer alt fra enkle eneboligprosjekter
til større komplekse prosjekter til næringsbygg, borettslag etc.

4

5

TAR SEG BRA UT
PÅ ALLE FASADER
Det spesielle med denne markisen er
at både markisearmer og duk ligger
innkapslet i kassetten, så hverken duk
eller armer er synlige når markisen ikke er
i bruk. Dette beskytter markisen mot vær
og skitt, og gjør produktet svært nøytralt
på husveggen når den er sammenslått.
I tillegg er den lekker som utslått.
Markisen er konstruert for å være meget
robust. Vi bruker ekstra kraftige profiler
for å sikre optimal stabilitet i all slags
vær. Alle profiler er produsert i høyverdig
pulverlakkert aluminium som gir lang
levetid uten korrosjon.
Markisen leveres standard med fjernkontroll og motor. Sol og vindsensor kan
også kjøpes i tillegg.
Profilen leveres standard i hvit, men andre
farger kan bestilles om ønskelig.
Kan festes både i tak og på vegg og leveres
i bredde fra 2 til 7 meter og med utfall fra
1,25 til 3,00 meter. Dog maks 18m2 .
Stoffet på markisen er av meget høy
kvalitet. Dukene leveres derfor med hele
10 års garanti.
Løsningen er spesielt designet for et norsk
klima.

PREMIUM KASSETT
MARKISE
Vår Premium kassett markise leveres med en pen og diskret
kassett som gjør at den tar seg bra ut på alle fasader.
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FLEKSIBEL MED MAKSIMAL BESKYTTELSE AV DUKEN
Denne løsningen gir ekstra beskyttelse av duken når markisen er lukket, samtidig som
den forbedrer den generelle estetikken. Markisen er dermed en svært allsidig markise for
installasjon i butikker, terrasser og balkonger. Løsningen er perfekt for steder der det ikke er
tak eller overhengbeskyttelse. Markisen er lett å montere med to avløps- posisjoner for vann
for optimal drenering.
Stoffet på markisen er av meget høy kvalitet. Løsningen er spesielt designet for det nordiske
klimaet.
Markisen kan leveres i bredde fra 2,5 til 7 meter og med utfall fra 1,5 til 3 meter.

TERRASSE MARKISE
MED HALVBOKS
Terrasse markise med halvboks er basert på vår klassiske terrasse
markise. Markisen har en halvboks med innebygd drenering slik at
vannet renner ut på sidene. Dette gir en bedre beskyttelse av duken.
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KLASSISK TERRASSE
MARKISE
Vår Klassisk terrasse markise er konstruert for å være diskret men
samtidig robust, og tar seg bra ut på de fleste fasader.

ENKEL OG ROBUST LØSNING
Vi bruker ekstra kraftige profiler for å sikre optimal stabilitet i all slags vær. Alle profiler er produsert i høyverdig
pulverlakkert aluminium som gir lang levetid uten korrosjon. Profilene leveres i hvit.
Markisen leveres standard med motor, men kan om ønskelig leveres med manuell betjening. Tak til markise
kan velges som tilleggsprodukt.
Markisen kan leveres i bredde fra 2 til 12 meter og med utfall fra 1,25 til 3,50 meter. Ved bredder over 7 meter
sendes markisen delt og må sammenstilles på monteringsstedet.
Stoffet på markisen er av høy kvalitet med lang levetid. Løsningen er spesielt designet for et norsk klima.
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PREMIUM
TERRASSE PERGOLA
En perfekt løsning som skjermer for både sol og regn.
Pergola passer både for privat bruk, restauranter og
forretningsbygg.

FLEKSIBEL OG INNOVATIV LØSNING
Løsningen er praktisk og har en fleksibel og stabil konstruksjon. Dette er et produkt du definitivt bør vurdere
om du ønsker en luksuriøs uteplass. Passer som solbeskyttelse over glasstak, verandaer og alle typer terrasser.
Pergolaen leveres med motor og hele duken kan rulles inn i kassetten når den ikke er i bruk slik at en får et
stilrent ytre samtidig som det gir duken maksimal levetid. Stoffet på pergolaen er av høy kvalitet med lang
levetid, og opptil 10 års garanti på enkelte av dukene. Pergoladuken gir mulighet for å velge hvor mye lys og
varme en vil slippe inn på terassen/i huset. Profilene leveres i hvit. Pergolaen kan monteres flatt, men anbefales
med 15° helling for kontrollert vannavrenning. Størrelser opp til 5m*5m er godkjent i vindklasse 2 (opptil
38km/t). Produktet er stillegående og har høy varighet på alle deler, og løsningen er spesielt designet for det
norske klimaet.
Pergolaen har et langt utfall og kan dekke store områder, alt
fra 1,6m - 6m, med en bredde på 1m - 6m. Løsningen har et
fleksibelt bruksområde og for ekstra store uteområder kan
man enkelt montere flere pergolaer sammen, dog maksimalt
25m2 .

Frittstående
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Vindusmontert / over
glasstak / utestue

Terrassedekkende
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PREMIUM
ZIP SCREEN
Vår Premium zip screen er en lekker og robust løsning som gir et
behagelig lys og som samtidig stopper solvarmen. Screens er siste
nye innen solskjerming.

DISKRET, LEKKER OG ROBUST
Fordelen med screens er at de slipper inn et behagelig lys samtidig som de stopper det meste av solvarmen.
De gir også sikt ut, og integreres lekkert som en del av både interiøret og fasaden.
Premium Zip har en ekstra kraftig og tung bunnlist for å sikre optimal stabilitet i all slags vær. Alle skinner og
profiler er produsert i høyverdig pulverlakkert aluminium som gir lang levetid uten korrosjon. Løsningen er
spesielt designet for et norsk klima. Som standard leveres løsningen med hvite profiler, men grå Ral 7022
og sort er også lagerført. Andre farger kan fås på bestilling.
Duken vi inkluderer som standard er produsert av de mest anerkjente produsentene som leverer duker av høyeste
kvalitet. Disse funger optimalt i det norske klimaet over tid. Vi kan også leProfil
vere rimeligere duker om ønskelig.
10cm*10cm
13cm*13cm
(kassett i topp)
Vi anbefaler koksgrå duk da det gir best varmedemping ift. lysåpning og
i tillegg gir den et fint visuellt inntrykk hvor den nærmest ser ut som et
vindu i sollys. Valg av duk er viktig for å få ønsket resultat av solskjermingen.
Lysåpningen i duken er en balanse mellom maksimal demping av varme/
innstråling og utsyn. Vår rådgiver hjelper deg å velge basert på dine behov.
Vi tør påstå at vår Zip screen er en av markedets beste og mest
holdbare screen løsninger.
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Maks bredde

440cm

600cm

Maks høyde

350cm

600cm

Min bredde

56cm

56cm

600cm bredde og høyde er mulig, maks areal 25m2
Kan på spesialbestilling leveres ned til 36cm

AV HØYESTE KVALITET

bredde.
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KLASSISK
SCREEN
Klassisk Screen er en enklere variant av vår Premium Zip screen.

Klassisk screen er basert på den samme grunnkonstruksjonen men uten glidelås for sikring av duken på
sidene. Denne vil ha en glipe langs kanten hvor en kan
få solstråling, og den vil blafre mer i vinden.
Den avrundede kassetten og de diskret men samtidig
meget robuste selvbærende styreskinner for skjult
innfesting er omtrent de samme. Også denne bruker
en ekstra kraftig og tung bunnlist for å sikre optimal
stabilitet i all slags vær.
Alle skinner og profiler er produsert i høyverdig
pulverlakkert aluminium som gir lang levetid uten
korrosjon.
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Duken vi inkluderer som standard er produsert av de
mest anerkjente produsentene som leverer duker av
høyeste kvalitet. Disse funger optimalt over tid i vårt
norske klima. Vi kan også levere rimeligere duker om
ønskelig.
Vi anbefaler koksgrå duk da det gir best varmedemping ifht. lysåpning og et visuelt inntrykk som
er nær et vindu i sollys. Valg av duk er viktig for å få
ønsket resultat av solskjermingen. Lysåpningen i
duken er en balanse mellom maksimal demping av
varme/innstråling og utsyn. Vår rådgiver hjelper deg
å velge basert på dine behov.

ENKEL MEN ROBUST
Løsningen er spesielt designet for det norske klimaet, men Premium Zip screen løsningen anbefales for
værutsatte områder.
Løsningen leveres med hvite profiler som standard, men grå Ral 7022 og sort er også lagerført. Andre farger
kan fås på bestilling.
Kan fås i størrelse opp til maks bredde 400cm, maks høyde 350cm, og min. bredde 56cm. Kan på spesialbestilling leveres ned til 36cm bredde.
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VINDUS
MARKISE

TRADISJONSRIK OG GOD
Kassen har et avansert design, med runde
linjer som integreres fint på bygningsfasaden
og vinduene.

Dette er den tradisjonelle horisontale vindusmarkisen som de
fleste kjenner. Leveres både med sveiv og motor.

Duken vi inkluderer er av høyeste kvalitet
og anbefalt i et norsk klima.
Kassetten har et pent design med
runde linjer som integreres fint på
bygningsfasaden og vinduene. Samtidig
beskytter kassetten duken mot vær og
vind ved å trekke duken fullstendig inn i
kassetten når markisen er oppe.
Markisen kan rulles ned hele 180º for å
dekke mest mulig areal.

Markisen leveres i bredde på opptil 587cm.
Den dekker da vindus parti hvor glasset er
opptil 587cm da armene svinger ut og festes
på siden (se bilde).
Minimumsbredde: Med manuel sveiv kan
den gå ned til 50cm, og med motor kan den
gå ned til 90cm.
Dersom en bestiller med motor
så kan en også bestille sol og
vindsensor slik at markisen automatisk kjøres ned ved behov, og
opp dersom det blir for mye vind.
Dette sikrer et svalt og godt inneklima uten at du trenger å tenke på
kjøre solskjermingen opp og ned.
Som standard leveres løsningen
med hvite profiler i høyverdig
pulverlakkert aluminium. Andre
farger kan fås på bestilling.
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Markisen leveres normal med to armer, men
kan leveres med flere armer ved større bredder, f.eks 4 vindu dekket av en markise men
med en ekstra arm mellom vindu 2 og 3.
Anbefalte armlengder er 80cm, 100cm , og
120cm, men armlengder mellom 60cm og
150cm kan leveres.

19

FJ Klima Norge AS
Prestegardsmarka 4
4347 Lye

Tlf. 73 200 700
post@fjklima.no
www.fjklima.no

