NorDan Screens

Steng solen ute. Slipp dagslyset inn.

Solskjerming integrert i vinduene
God solskjerming skaper gode innemiljø. Med NorDan Screens får du effektiv solskjerming uten
sjenerende elementer på fasaden.

Fra klasserom i skolebygg til oppholdsrom
i bolighus skaper effektiv solskjerming og
smarte vindusvalg rom til å trives i, og rom
til å leve i. Med NorDan Screens stenger
du solen uten og slipper dagslyset inn.

klart. Noen ganger vil man «bo seg til»
før man kjenner på behovet for å stenge
solstrålene ute, mens andre ganger vet
man hvor solen vil treffe vindusflatene
når man planlegger bygget.

En naturlig del av fasaden
I et byggeprosjekt er solskjerming noe
ofte man velger etter at bygget står

NorDan og Hunter Douglas
NorDan Screens er et strategisk samarbeid mellom NorDan og Hunter Douglas,

to tradisjonsrike produsenter som på hver
sine områder leverer ledende produkter.
Hunter Douglas er blant verdens største
produsenter av solskjermingsprodukter,
og har gjennom høy innovasjonstakt utviklet Screens som nå leveres i samarbeid
med NorDan.

Moderne solskjerming
for alle typer bygg

NorDan Screens er utvendig solskjerming på arkitektens premisser.
Den er like funksjonell og tilpasningsdyktig til privatboliger som til
skoler, sykehjem og næringsbygg.

Montert fra fabrikk

Robust kontstruksjon

Tåler vær og vind

NorDan Screens monteres på
vinduene fra fabrikk. Slik unngås
kostnader til ettermontering og
spesialtilpasning av fasaden.

Motorkassen og styreskinnene er
produsert i robust, pulverlakkert
aluminium, motstandsdyktig mot
alle værets påkjenninger.

Den solide screens-duken er
festet i styreskinnene langs hele
høyden. Det gjør at den tåler store
påkjenninger i tøft klima, uten
støy eller skade.

Integrert i vinduet

Forberedt for KNX

Solskjerming for smarthus

Screens og NorDan-vinduene leveres på byggeplass- og monteres
i bygget som én komponent. Slik
unngår man ettermontering og
behov for spesialhåndverkere.

Versjonen tilpasset prosjekt-markedet kan styres via for eksempel
KNX. Slik kan man også koble
på sol- og vindsensorer og lage
scenarier.

Muligheter for app-styring, og
NorDan Screens kan sammen med
andre komponenter inngå i moderne smarthus-løsninger.

Mange farger

Velprøvd løsning

På arkitektens premisser

Tilpass NorDan Screens til prosjektet: Velg mellom alle RAL-farger i
70 glans + NCS S0502y på aluminiumsprofilene, og tre forskjellige
farger på dukene.

Hunter Douglas har levert samme
type screens til tusenvis av
prosjekter, og produktet har gått
gjennom grundige tester for å
sikre en svært høy kvalitet.

Det integrerte designet gjør
NorDan Screens til solskjerming
som ikke sjenerer. Slik går det ikke
på bekostning av arkitekturen.

Spesifikasjoner

NorDan Screens
Størrelsesbegrensninger
Maks. bredde

4100 mm

Maks. høyde

3500 mm

Min. bredde

750 mm

Hvis bredden overstiger 3000 mm reduseres maks. høyde til 2700 mm

Styring og betjening
Alt. 1: Somfy STD-motor

Kabelbunnet. Leveres til prosjektmarkedet.
Muliggjør enkel styring via eksterne oppsett som for eksempel KNX.

Alt. 2: Somfy RTS-motor

Betjenes med fjernkontroll eller trådløs bryter

Aluminiumsprofiler

Solskjermingsduk

NCS0502y

108/108 Grå

Natureloksert

118/118 Svart

Standard RAL-farger

108/118 Grå/Svart
Duken leveres i type Helioscreen Sergé 2165

Les mer om NorDan Screens
www.nordanscreens.no
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