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ZipX®

Upplev komforten med sol-och värmeavvisning…

Almänt

Markiser ökar din livskomfort. Med 85% värmeavvisning med transparant väv. Du 
slipper  överdriven värme inomhus medan sikten utomhus bibehålles. Markiser 
är kostnadsbesparande, och till korrekt bruk behövs ingen luftkonditionering. 
Dessutom kännetecknas markiser av utmärkta reflektionsegenskaper, så att 
störande ljusinsläpp undviks och interiören skyddas.

Användning
Markiser kan användas manuellt, men sedan lång tid tillbaka kan du med 
fördel välja motor till dem. Systemet av motoriserade markiser är flexibelt 
och det finns olika möjligheter: enkel användning med strömbrytare per 
markis, med sändare, eller fullständigt automatiserade systemer med olika 
funktioner.  Markiser kan även styras av solceller, och 
automatiskt rulla ut när solen skiner för starkt. En vindvakt 
skyddar din markis mot hård vind.

Dukar
Det finns olika slags dukar, dukarna är tillverkade av glasfiber eller polyester. Varje duk har sina 
specifika egenskaper och har både för- och nackdelar. Med Wilms val av fabrikat finns det ett enormt 
urval av färger och färgtoner, så att du säkert hittar den duk som passer ditt hus bäst. Även fullständig 
mörkläggnings duk finns .

Varför välja Wilms ?

• Mer än 35 årig erfarenhet som fabrikant av rulljalusier och markiser

• Även lösningar för ventilation och isolering

• 5 årig garanti på alla produkter (ta hänsyn till användnings- och 

underhållsföreskrifterna)

• Vertikal integration, fullständig produktion under samma tak

• R&D som ständig söker förbättra och utveckla nya produkter

• Egen service efter försäljning

• Mer än 140 entusiastiska medarbetare dagligen til din tjänst



ZipX®

ZipX®85 ZipX®95 ZipX®120
Typer av kåpor Rund – Rakt – Fasad Rund – Rakt – Fasad Fasad

Profilfärger Alla RAL- och strukturfärger är möjliga

Max. bredd 4 000 mm 4 000 mm 5 000 mm

Max. höjd 1 600 mm 3 000 mm 6 000 mm

ZipX®Bache ZipX®Sky

ZipX®95 ZipX®120
Typer av kåpor Rund – Rakt – Fasad Fasad

Profilfärger Alla RAL- och strukturfärger är möjliga

Max. bredd 3 000 mm 3 500 mm

Max. höjd 2 400 mm 3 000 mm

Njut optimalt av din terras med ZIPX®BACHE. Tack vare den transparanta delen är det lika ljust inom och 

utomhus. ZIPX®BACHE skyddar mot regn och vind medan sikten ut bibehålles. Din terrass eller ditt tak kan 

brukas dagligen. Dessutom är duken tvättbar och enkel att underhålla.

ZipX® är en vindsäker duk. En solig, men blåsig dag besvärar inte . Tack vare det speciella ledningssystemet, med 

dragkedja på dukssidan, kan du när som helst njuta av din duk, risken med sönderrivna dukar tillhör det förflutna 

och du störs inte längre av störande ljud även när det blåser kraftigt.

ZIPX®Sky är inte endast försedd med en duk med dragkedja, utan också med en speciell spännteknik. 
Dukan kan ställas i vilken som helst lutning, duken behållas under spänning. Perfekt till kupoler, lutande 
tak,…. Kan också monteras felvänd.
Det speciella fjädringssystemet i ledaren i kombination med det mycket kompakta kåpan ser till att mon-
tagen sker mycket snabbt och diskret, och ger den högsta livslängden.
ZIPX®Sky styrs alltid med en motor och fjärrkontroll. Med hjälp av ljus- och värmesensorer går den au-
tomatiskt in och ut efter behov. Din interiör skyddas och överhettning undviks.

Maximala mått

Bredd x höjd
2 500 mm x 6 000 mm
4 000 mm x 2 500 mm

• Vindsäker i varje position

• Kompakt, tung underribba, med gummi tätningsremsa

• Solid, robust sidoledare

• Starka aluminium sidokonsoler

• Skyddar mot insekter 

• Sparar energi 

• Till inomhusbruk kan mörkläggnings dukar fås 

Rolvent®Screen
Rolvent® screen  är ett pre-isolerat uppbyggnadskåp med ett integrerat ventilationsraster. Rolvent®  
monteras i sin helhet tillsammans med fönstret och skåpet kan gömmas så att det blir osynligt utomhus. 
Så kominberas naturlig ventilation med en vindsäker solscreen och husets Energi-åtgång minskas. Ventila-
tionsrastret är försett med en sälvjusterbar ventil mot drag och har 5 lägen.  

• Permanent ventilation, även vid stängd screen

• anpassningsbar till varje fönstertyp: trä – PVC – aluminium

• Upp till 5 000 mm bredd och upp till 6 000 mm hög

• Naturlig ventilation med fönstren stängda = extra trygghet

• Möjligt med extra ljudreducering

•  Möjligt utan ventilationsraster 

Screen


