KJELLS MARKISER TILBYR MARKISER, PERSIENNER, INTERIØRGARDINER OG GARASJEPORTER

UTVENDIG SOLSKJERMING
Skreddersydd til boligen din!

815 00 570 – kjellsmarkiser.no

Noen sommere
var det så varmt
at jeg var fristet
til å selge huset!

Solskjerming reddet
inneklimaet hos Svein Erik
Screen gir godt utsyn selv om
ca 90% av solvarmen holdes ute.
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Svein Erik har en bolig med mye sol rett inn, som er
fint med tanke på lys, men varmen gjorde den om til
et drivhus. Derfor installerte han screens for å sikre
et godt inneklima selv når sola står på hele dagen.
– Noen sommere var det så varmt at jeg var fristet
til å selge huset, sier Svein Erik. Det slapp han
heldigvis. Screens reduserer nemlig varmeinnslippet
gjennom vinduene med ca. 90 prosent.
Zip-screens er en mindre kjent type solskjerming enn for
eksempel markiser og rullegardiner. De fungerer akkurat
som en utvendig rullegardin. Duken sitter fast i en form for
glidelås på hver side, er motorstyrt og tåler kraftig vind.

Duken på en zip-screen er gjennomsiktig,
slik at man fortsatt kan se ut, men ikke
nødvendigvis inn, når duken er rullet ned.
Zip-screens kan leveres helautomatisert, noe som vil
si at solskjermingen automatisk ruller ned dersom
det er sol. Man kan også forhåndsprogrammere
dem, for eksempel til å rulle ned til spesifikke
klokkeslett. Ikke minst er de stillegående.
– Hadde jeg ikke fått tak i god solskjerming, er det ikke
sikkert at jeg hadde bodd der i dag, forteller Svein Erik.
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Kjells terrassemarkiser
MARKISER GIR DEG SVAL SKYGGE OG MULIGHET TIL
Å SITTE UTE SELV OM VÆRET SKULLE VÆRE LITT FUKTIG.
• Stort utvalg i markiser med ulik
utforming og muligheter.
• Ønsker du å nyte solen uten skjerming,
kan markisen kjøres inn, i motsetning til
hva man kan gjøre med et fast tak.
• På varme sommerdager kan det være godt
å holde den verste varmen ute fra huset.
• Utenfor huset kan det også være
godt med ekstra skygge.
• Terrassemarkiser er et fint
alternativ til tak over terrasse.
• Våre markiser leveres nå med Dyneema®bånd i markisearmene, et høykvalitetsbånd av
kevlar. Dette er en videreutvikling og en kraftig
forbedring fra wire som vi brukte tidligere.

Med våre markiser dekker
du alle dine behov for en flott
og delikat uteplass.
Marcesa-armer
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Classic
terrassemarkiser
• Classic terrassemarkise kan brukes på terrasser,
verandaer, uteserveringer, kiosker og butikker.
• Classic med vårt eksklusive sorte skrog
kan leveres med design gavel som elegant
forener markisens ulike former
• Kan leveres med marcesafunksjon med dukbalk
som gir ekstra ståhøyde, smart hvis lav høyde og/
eller for å kunne åpne terrassedør. Se bilde på s. 5.
• For å klare sterkere vind kan frontlisten
på Classic festes til et teleskopstag.
• Du kan velge markiseskrog i grått,
hvitt eller sortlakkert ru metalic.
• Maks utfall på Classic terrassemarkise er 4 m.
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Nova
• Eksklusiv terrassemarkise til konkurransedyktig pris.
• Duken er beskyttet i en halvkassett, noe
som gir en lengre levetid på duken.
• Kan leveres med marcesafunksjon med dukbalk
som gir ekstra ståhøyde, smart hvis lav høyde og/
eller for å kunne åpne terrassedør. Se bilde på s. 5.
• Profilene til Nova er laget i ekstrudert
eller støpt aluminium for optimal styrke.
Firkantrør og dukrør er i stål.

Designmarkise
• Kommer nærmere veggen enn andre modeller.
Designet blir derfor kompakt og elegant.
• Solide armer og Dyneema®-bånd sikrer lang
holdbarhet og fantastisk dukspenning.
• Ekstremt kompakt markise for den kresne
• Maks bredde: 7,0 m. Maks utfall: 4,0 m.
(Ved 7 m bredde, maks utfall 3,5 m). Kan
seriekoples opp til 15 m bredde.

• Dyneema®-bånd gir lengre levetid på
armene, som verken gir knirk eller rust.

• Markisen manøvreres med motor, som
kan komplementeres med fjernkontroll
og/eller sol- og vindautomatikk.

• Du kan velge markiseskrog i grått, hvitt
eller sortlakkert ru metallic.

• Standard farge på armer og markisestativ
er hvit, grå eller svart.

• Fås i opptil 7 m bredde og 3,5 m utfall.
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Vindskjerming
LEVEGG TIL DIN UTEPLASS
Screen
• Skjermer for vind og sollys uten å blokkere utsikten.
• Velg en duk som passer til fasaden.
• Enkelt renhold.
• Utvider brukstiden av terrassen.

Vindusmarkise
KJELLS VINDUSMARKISE HAR
FJÆRER I MARKISEARMENE SOM
HOLDER DUKEN STRAM

Levegg
• Trekkess ut av kassetten og festes i valgt posisjon.
• Innebygd fjær som strammer duken.
• Full beskyttelse innrullet i kassetten.
• Kan monteres både vannrett og loddrett.
• Høyde 130 til 200 cm. Bredde (uttrekk)
opptil 4 m (6 m ved høyde 130 cm)

• Praktisk solskjerming.
• Skreddersydd.
• Valgfri duk.
• Hvit eller grå profilfarge.
• Motordrift eller manuell betjening.
• Bredde opptil 6 meter.
• Utfall opptil 1,2 meter.
• Maks dukhøyde 3,5 meter.
• Solide armer og markisekasse
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Screens
SCREENS GIR BRA UTSYN OG LYSINNSLIPP, MEN REDUSERER
LIKEVEL VARMEINNSLIPP OG INNSYN
• Tåler vind opptil 32 m/s (sterk storm).
• Nøytralt utseende.
• Effektiv solskjerming som gir bra utsyn
og lysinnslipp, men likevel reduserer
varmeinnslipp og innsyn. Det er målt over
90% reduksjon av varmeinnslipp fra solen.
• Maksimal stabilitet via SIR-System™ som
fungerer etter glidlåsprinsippet (zip).
• Kassettstørrelsen er 10x10 cm. For XLsceen er høyden 13 cm og dybden 12 cm.
• Dukene er vevd med PVC-belagte
glassfibertråder. Disse er vevd diagonalt
for maksimal styrke. Du kan velge mellom
en rekke ulike farger på dukene.
• Stilrent produkt med lekker
integrering i fasaden.

10

11

Persienner
KAN REGULERES SLIK AT DE GIR BRA UTSYN OG LYSINNSLIPP,
MEN LIKEVEL REDUSERER VARMEINNSLIPP OG INNSYN
• Utvendig monterte persienner stopper
varmen før den kommer inn i rommet.
Dette gir det laveste varmeinnslippet av alle
former for solskjerming. For brukeren betyr
utvendige persienner total fleksibilitet.
• Persiennene kan heves f.eks vinterestid og i
overskyet vær, og vinkelen på lamellene kan
reguleres slik at naturlig dagslys slipper inn
og du kan se ut, men over 90% av solvarmen
holdes ute. Persiennene kan fjernstyres
innenfra, enten manuelt eller med motor.

• 50 mm Variant: Vindsikring ved
oppstrammede stålwire (belagt m
UV-bestandig plast) på hver side.
• 50 mm Spesical: Spesial gir full solskjerming
selv med vinduet i luftestilling.
• 80 mm: Denne persiennen har en kraftig
og solid konstruksjon som passer best
for store vindusflater. Persiennen sikres
på sidene med styreskinner som er ilagt
støydemping av neopren. Tåler mye vind.

• 50 mm: Leveres med en innebygd vindlås
i toppkassen som holder den innstilte
lamellvinkelen selv i sterk vind.
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Plisségardiner
forandrer seg mye
etter lysforhold

Avbildet med spesialbraketter i bakkant.

Pergola og Pergolino
EN MARKISE FASTMONTERT I BAKKEN SOM GIR
ET DEFINERT UTEROM MED MULIGET FOR LANGT UTFALL
• Forskjellen mellom Pergola og Pergolino
er at Pergola har avrundet senkefront.
• Begge konstruksjonene tåler mye mer
vind enn en ordinær terrassemarkise.
• Fleksibelt og utvidbart taksystem
som en integrert markise.
• Kan benyttes både på private
boliger, restauranter mm.
• Leveres både med innebygget fjærspenn i duken,
og motor, eller manuell betjening med sveiv.
• Med senkefront blir rommet mer intimt
samtidig som det skygger for lav kveldssol.
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• Gir en definert uteplass.
• Skjermer for både sol og regn.
• En prisgunstig pergolaløsning som
likevel gir en følelse av luksus.
• Spesialtilpassede løsninger og moderne design.
• Leveres med manuell eller
halvautomatisk betjening.
• Maksmål Pergola: Bredde opptil 5
meter, utfall opptil 5 meter, opptil 2,5
meter høyde på frontskinner.
• Maksmål Pergolino: Bredde opptil
7 meter, utfall opptil 6 meter.
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Garasjeporter
VÅRE PORTER HAR HELE SKINNESYSTEMET
INSTALLERT PÅ EN UNIK MÅTE BAK GARASJEÅPNINGEN
Kjells garasjeport

Garasjeport EXT

• Dette er svært plassbesparende
og gir full bruk av portåpningens
bredde, og maksimerer det
tilgjengelige arealet i og utenfor
garasjen. Åpning og lukking lettes
ved hjelp av torsjonsfjærer.

• Vesentlig raskere og enklere
montering. Velegnet også for
selvmontasje fordi en stor andel
er ferdigmontert fra fabrikk

• Stort utvalg med høy kvalitet
• Produsert på nøyaktige mål.
• Maks bredde 6 meter.
• Maks høyde 2,2 meter

For mer info om våre
garasjeporter, se
kjellsmarkiser.no eller be
om vår garasjeportbrosjyre.
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• Svært konkurransedyktig på
pris og kvalitet for en port
med hele 40 mm isolasjon.
• Krever minimal tilleggsplass
i bredde og høyde.
• Bygger kun 12,5 cm over
portåpningen med motor og 10
cm ved manuell betjening, da
fjærsystem ligger i sidene.
• Sideskinner bygger kun
10 cm på hver side.
• Maks bredde 4 meter.
• Maks høyde 2,6 meter.
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Lyslist
• Lakkert, med feste for tak/vegg.
• Leveres i fargen antrasitt, sølv eller
hvit (3x20W leveres kun i hvit).
• Plug & play 5x20 W eller 3x20W
• Integrert radiomottaker med dimmerfunksjon.
• Lysstyrken justeres enkelt trinnløst
med alle RTS kontroller.
• Lengde 3 meter (5x20W) eller 1 m (3x20W)
• 5 eller 3 stk justerbare halogen spotlights.
• Tappoppheng for enkel montering på
vegg, tak eller markise er inkludert.
• Enkel tilkobling med stikkontakt.

Automatikk
og motorisering
• Alle våre produkter kan monteres med
automatikk og motorisering.
• Du kan velge mellom trådløs eller kablet
installasjon. Begge løsningene er tilgjengelige
for dine produkter. Kablet installasjon krever
kabler mellom produkt og bryter inne.
• Ved trådløs installasjon kreves kun en
utvendig stikkontakt til motoren og evt. sol- og
vindvakt. Dette gir deg bekvemmeligheten
ved å kunne bruke fjernkontroll.
• Motoren plasseres inne i dukrøret og påser
at stoffet til en hver tid er korrekt strukket når
den er ute, og at den rulles opp korrekt.
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FORLENG UTESESONGEN

Terrassevarmer
• Det er hyggelig å benytte utearealer
selv på sene høstkvelder. Forleng
den trivelige utesesongen med
en terrassevarmer. Med våre
terrassevarmere kan man sitte og
nyte kvelden lenger i lune omgivelser.
• Kvartsvarme er betegnelsen vi bruker
for varme avgitt i det kortbølgede
spekteret av infrarød stråling.
• Kortbølgevarmerne er
spontane. Kvartselementet når
maksimumstemperaturen innen
det er gått et sekund. Strålene
varmer ikke luften, men kun det som
stopper strålen. Derfor kan man
retningsstyre varmen og punktvarme
et gitt område, selv utendørs.
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Er du også på jakt etter innvendig solskjerming?
Vi har stort utvalg, se www.kjellsmarkiser.no for mer informasjon!

Kontakt oss i dag for GRATIS befaring av konsulent og uforpliktende tilbud!

Tlf. 815 00 570

Behageligere bokvalitet inne og ute!
IKKE UTSETT GLEDEN, UTSETT BETALINGEN
4. mnd. betalingsutsettelse fra levering, kr 275,-, via Santander Consumer Bank. Spør Kjells markisers konsulent om mer informasjon.
Priseksempel på Handlekonto med MasterCard, etter betalingsfri periode: Eff. rente 33,01%, kr 15.000,- o/12 mnd, totalt kr 17.439,-.

