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FORDELER MED MOTORISERT SOLSKJERMING

Solskjermingen din  
gjør mer nytte enn du tror
Motorisert solskjerming gir høy komfort. Med et trykk på 
fjernkontrollen eller bryteren, kjøres solskjermingen raskt og 
smidig inn/ut eller opp/ned. Du kan samkjøre flere solskjer-
mingsprodukter på samme fjernkontroll. Hvis du lar sensorer 
automatisk styre solskjermingen vil de brukes oftere, og ikke 
minst mer effektivt.

AKTIV SOLSKJERMING
Aktiv bruk av motorisert solskjerming oppnås ved å koble til 
sensorer (sol- og/eller vindsensorer) og tidsur. På denne må-
ten vil solskjermingen automatisk justeres etter været. Dette 
beskytter solskjermingen når det er sterk vind.

BESKYTT INTERIØRET DITT
Ved å unngå for mye sol unngår du misfarging av møble-
ne og uttørking av stueplanter, også når du ikke er hjemme. 
Solskjermingen kjører automatisk opp eller ned ved en for-
håndsbestemt innstilt verdi.

DU SPARER ENERGI
I tillegg til å spare deg for fysiske anstrengelser, ettersom au-
tomatiseringen overtar betjeningen, er innsparing av kost-
nadene til klimaanlegg minst like viktig. Når solskjermingen 
din  kjører automatisk inn og ut, står de for en viktig del av 
temperaturreguleringen i din bolig. Den naturlige justeringen 
av temperaturen i huset, gir større energiøkonomiske fordeler 
enn de aller fleste klimaanlegg.

HVA HVIS DET BLÅSER OPP?
Du trenger ikke bekymre deg, vindsensoren kjører solskjer-
mingen inn i god tid, slik at du unngår skade på solskjer-
mingen eller ytterveggen. Hvis det fortsetter å blåse og solen 
kommer frem, vil solskjermingen ikke kjøre ut. Det sørger den 
innebygde sikringen for.
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Screens
NØYTRAL OG EFFEKTIV SOLSKJERMING

Slipper inn et behagelig lys 
og stopper inntil 92 % av 
solens strålingsvarme. 

Screenmarkiser er en utvendig solskjerming som kan sam-
menlignes med en kraftig rullegardin. Screens kan monteres 
både horisontalt og vertikalt og kommer i et stort utvalg av 
farger og tekstiler med ulik tetthetsgrad. 

Dette er et godt alternativ til utvendige persienner og den op-
timale solskjermingen for fasader der du vil gi et moderne og 
eksklusivt preg på boligen. 

BEHOLDER UTSIKTEN
Screenduken har en perforert duk med mikrostruktur som gir 
god sikt fra innsiden samtidig som den slipper inn et behage-
lig lys og stopper inntil 92 % av solens strålingsvarme. På den 
måten skjermer du for lys, strålingsvarme og innsyn samtidig 
som du beholder utsikten!

FAKTA
• Fasade Zip Screen tåler 

vind opptil 120 km/t

• Maksimum bredde 400 cm

• Maksimum utfall 350 cm

• Kan motoriseres og automatiseres

• Moderne og solid solskjerming

• Skap et nytt uterom med 

Fasade Zipscreens

• Perforert duk som gir godt 

utsyn og samtidig stopper 

det meste av solvarmen

FREMTIDENS SOLSKJERMING
Arkitekter bruker ofte screens som et designelement på byg-
ninger. Screen har et moderne og stilfullt uttrykk, samtidig 
som den bidrar til reduksjon av energiforbruk på hus med 
store glassfasader. En god solskjerming kan være en energi-
økonomisk investering som hindrer varmeutstråling om vin-
teren og reduserer behovet for luftkondisjonering på varme 
sommerdager. Screens er nøytrale i fasaden og du kan velge 
farge på duken som passer til enten huset eller omgivelsene 
og dermed bruke den som et arkitektonisk element.

Velg mellom Fasade Zip Screen, Fasade Screen eller Fasa-
de Mini Screen. Zip Screen er også kaldt glidelåsscreen og er 
markedets mestselgende screen.
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Levegg/Vindskjerm
FORVANDLE UTEPLASSEN TIL ET HVERDAGSROM!
La ikke kjølige og våte sommerda-
ger ødelegge terrasselivet med grilling 
og hygge. Vi har løsningen som gir en 
behagelig utendørslounge som du en-
kelt kan bruke store deler av året. Nyt 
de deilige kveldene i gode venners lag. 
Hvis det begynner å blåse litt trenger 
dere ikke flytte inn, kjør heller ut din 
 levegg. Om ønskelig kan Zip Screen le-
vegg styres med en fjernkontroll eller 
smarttelefon!

Løsningen som passer best for deg 
avhenger av behovet og litt av de ek-
sisterende konstruksjonene i ditt ute-
område. Vi deler våre levegger i to ho-
vedkategorier: Siro Levegg (under) og 
Zip Screen vindskjerm (til venstre).

ZIP SCREEN VINDSKJERM
• Screenduken kan velges i 

farger som passer til fasaden 

– eller omgivelsene.

• Screen levegg leveres med en 

perforert duk med mikrostruktur 

som er enkelt å holde ren.

• Vi tilbyr automatikk til våre 

screen, det betyr at du enkelt 

kan styre behovet for levegg 

med èn fjernkontroll!

Levegg og vindskjerm fra Fasadeprodukter gir deg 
fleksibiliteten til å utvide brukstiden av terrassen.

SIRO LEVEGG
• Minimum bredde: 120 cm

• Maksimum bredde: 200 cm

• UttrekkMaksimum: 400 cm

• Duken fra leveggen trekkes 

enkelt ut av kassetten for hånd, 

og kan festes i en valgt posisjon.

• Mange festemuligheter til vegg, 

eller på frittstående holder. 

• Den innebygde fjæren, gir 

optimal stramhet på duken. 

• En elegant pulver-lakkert 

aluminiumskassett beskytter 

duken når den ikke er i bruk. 

• Fasade Siro levegg kan monteres 

både vannrett og loddrett. 

Leveggen passer perfekt til 

solskjerming og vindskjerming.
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Terrassemarkiser 
KVALITETSTID I ET TRIVELIG UTEROM

Markiser er en god 
investering for flere ti-år 
med økt velvære!

Når solen står som høyest en sommer-
dag og man ønsker et skyggefullt sted 
å flykte, gir terrassemarkisen enkelt 
god solskjerming. Du trenger heller ikke 
la dårlig vær eller uventede regnbyger 
ødelegge den hyggelige utemiddagen. 
Bruk terrassemarkisen som tak og øk 
brukstiden ute!

SOLID, PRAKTISK  
OG FLEKSIBEL
En terrassemarkise gir deg et lunt og 
godt uterom der du kan tilbringe kvali-
tetstid alene eller sammen med venner 
og familie. Som et tak over spiseplas-
sen eller terrassen har du ly for både sol 
og regn og kan øke brukstiden av ter-
rassen. Terrassemarkisen gir sval skyg-
ge i solvarmen og lunere temperatur 
om kvelden, samt reduserer innetem-
peraturen.

STORT UTVALG
Vi har et stort utvalg terrassemarkiser 
i alle størrelser og prisklasser. Kontakt 
oss for gratis befaring og et uforplik-
tende tilbud. Sammen med deg finner 
vår konsulent den riktige løsningen for 
å øke din kvalitetstid ute.

FAKTA 
• Solid, praktisk og fleksibel

• Lekkert design

• Øker brukstiden ute

• Gratis befaring

• Stort utvalg i størrelser 

og prisklasser

• Enkel i bruk

Se flere markiser som foreksempel balkongmarkiser, 
frittstående markiser og takmarkiser på fasadeprodukter.no
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Muligheter og 
terrassemarkiser 

FASADE  
ELEGANT
Fasade Elegant er 
vår bestselgende 
terrassemarkise.  
Det er en solid,  
fleksibel og 
elegant terrasse-
markise som 
gir ly og god 
solskjerming til 
din terrasse.

ELEGANT 
LIGHT
En svært konkur-
ransedyktig 
terrassemarkise 
som egner seg 
godt på terras-
ser som ligger 
i le for vind.

FASADE ELEGANT KASSETT
Fasade Elegant Kassett er en 
eksklusiv terrassemarkise til 
konkurransedyktig pris. Dette er en 
meget sterk og solid markise du 
vil kunne ha glede av i lang tid.

FASADE ELEGANT MARCESA
Med marcesafunksjon får du ekstra 
plass under terrassemarkisen! En stor 
fordel hvis markisen må monteres 
lavt, eller der det er terrassedør som 
ikke skal komme i konflikt med 
markisen. Marcesafunksjonen gir 
også bedre skygge ved lav sol.

FASADE  
MODERNE 
FA58
Topp  moderne 
nyhet innen 
terrasse markiser 
der det er gjort 
store investe-
ringer i lekker 
design som 
samtidig til-
fredsstiller våre 
svært høye krav 
til god kvalitet.

KOMPAKT  
FA 50
Svært kompakt 
terrassemarkise 
spesialbygget 
for montering 
under tak eller 
takutspring. 
Moderne og 
lekker markise 
uten kappe 
i front.

FASADE  
SELECT
Fasade Select 
terrassemarkise 
er laget for deg 
som setter pris 
på uteplassen 
din og ønsker 
at utesesongen 
skal vare så lenge 
som mulig.

FASADE KAS-
SETTMARKISE
Fasade kassett-
markise gir rene 
linjer på husets 
fasade og er 
en «slimline» 
boksmarkise 
med tidløst og 
elegant design. 
Den er optimal 
for å skyggelegge 
små til middels 
store arealer.
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Pergola 
TÅLER GODT VIND OG STORE UTFALL

Gode løsninger som innbyr til terrassekos i 
en mye lengre periode på våren og høsten.

Med en pergola skaper du et ekstra 
hyggelig rom ute der du kan nyte lange 
dager skjermet for både sol og regn.

FASADE PERGOLINO
Vår beste pergolamodell og er brukt 
både privat og på restauranter etc. i 
hele Europa. Med et patentert gas-
strykksystem innebygd i skinnene og 
helautomatisk løsning som betjenes 
lett med en fjernkontroll er dette en 
solid og eksklusiv løsning for et ekstra 
uterom.

Dersom du bor på en værutsatt plass 
eller bare ønsker en solid og luksuriøs 
uteplass, er det Fasade Pergolino du 
skal velge. Den stabile konstruksjonen 
og det lange utfallet gjør dette til mar-
kedets mest stabile pergola. Den inte-
grerte gassfjærmekanismen gjør at det 
oppnås et konstant spenn i duken når 
pergolaen er kjørt ut. Kombinert med 
en spesialimpregnert duk fra vår store 
kolleksjon, sikrer du både deg selv og 
gjestene dine en sval og  tørr hygge-

stund godt skjermet for både vær og 
vind. 

FASADE ALLFRESCO
Pergolaen Fasade Allfresco er konstru-
ert særlig med tanke på krevende, in-
dustrielt bruk som på restauranter og 
andre serveringslokaler.

FASADE  
VERANDAPERGOLA
Pergolamarkise med et moderne de-
sign perfekt for overbygg på terrasser 
og verandaer. Dette er vår mest pris-
gunstige pergola.

FAKTA
• Robust løsning

• Definert uterom

• God beskyttelse mot 

sol, vær og vind

• Maksimum bredde 700 cm

• Maksimum utfall 600 cm

• Luksuriøs løsning til 

konkurransedyktig pris

Over: Fasade Alfresco
Hovdebilde: Fasade Pergolino

Under: Fasade Verandapergola
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Utvendige persienner
EFFEKTIV, ROBUST OG STILREN SOLSKJERMING

Når persiennen er lukket, hindres varmetap og det spares energi, 
men fremfor alt bidrar persiennene til et bedre inneklima.

FAKTA
• Lett å integrere i byggets fasade

• Lys- og varmeregulerende

• Bidrar til et bedre inneklima

• Holder inntil 92% av solvarmen ute

• Produseres på 

skreddersøm i Molde

• Tilpasset det norske klimaet

• Høy kvalitet og rask levering

• 50 mm eller 80 mm lamellbredde

Utvendige persienner, eller fasadepersienner, er en 
effektiv, robust og stilren form for utvendig sol-
skjerming. De er lette å integrere i byggets fasade 
og når de ikke er i bruk er de skjult i kassetter som 
kan tilpasses byggets farge. Dermed blir de en na-
turlig og nøytral del av fasaden. Stadig flere og fle-
re arkitekter til både næringsbygg og privatboliger 
velger utvendige persienner for en helhetlig og god 
solskjermingsløsning som hever det arkitektoniske 
uttrykket på bygget.

Utvendige persienner er en stilren og driftssikker 
løsning som gir deg en ekstrem fleksibilitet ved å 
enkelt regulere både lys- og varmefordeling. 

NØYAKTIG LYSKONTROLL  
OG GOD FLEKSIBILITET
Persienner har vannrette roterende lameller som 
gir deg en nøyaktig lyskontroll, både når det gjel-
der intensitet og retning. På den måten kan du 
beskytte planter og interiør fra solbestråling som 
tørker ut og falmer både malte flater, treverk og 
tekstiler. Når persiennen er i lukket stilling, hin-
dres varmetap og det spares energi, men frem-
for alt bidrar persiennene til et bedre inneklima.  
 
En god solskjermløsning er en god energiøkono-
misk investering som vil hindre varmeutstråling 
vinterstid og redusere behovet for dyr luftkon-

disjonering på varme sommerdager. Utvendige 
persienner gir deg bedre muligheeter til å regulere 
innetemperaturen.

MINIMAL VARMEOVERFØRING
Fordelen med utvendige persienner er at det er  
en solskjerming som er både lys- og varmeregu-
lerende. Utvendige persienner holder inntil 92% av 
solvarmen ute. Det er målt inntil 12 grader lavere 
innetempereratur ved bruk av utvendige persien-
ner enn ved ingen solskjerming. En utvendig per-
sienne er derfor ideell for vinduer på fasader spesi-
elt utsatt for sol eller til rom der du ønsker å holde 
så mye som mulig av solens strålingsvarme ute. 

HØY KVALITET
Våre utvendige persienner produseres på skred-
dersøm på vår fabrikk i Molde, noe som sikrer deg 
ypperlig kvalitet og rask leveringstid. Fasadepersi-
ennen har blitt et begrep i bransjen og forteller alt 
om kvaliteten på våre produkter. Våre persienner er 
tilpasset det norske klimaet med store variasjoner i 
temperatur, fuktighet og vind. Lamellene er lakkert 
med en spesiell akryllakk for at farge og glans skal 
ha like lang holdbarhet som persiennene.
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Terrassevarmere og lyslister 
EFFEKTIV OG FLEKSIBEL VARMEKILDE

Skap et ekstra rom 
i hagen og forlenge 
utesesongen.

TILBRING MER TID UTE
Sommeren i Norge betyr lange dager og korte netter. 
Det betyr dessverre ikke at temperaturen alltid hol-
der seg på et behagelig nivå. Med en terrassevarmer 
trenger du ikke å trekke inn når solen går ned og tem-
peraturen synker. Du trenger heller ikke la skyet vær 
og en typisk norsk sommer sette en stopper for ute-
kosen. Terrassevarmeren gir en lun og god varme slik 
at du kan skape en hyggelig atmosfære på kvelden 
og bruke terrassen selv når det er litt kaldere ute. På 
den måten skaper du et ekstra rom i hagen og kan 
forlenge utesesongen!

VARM OPP DEG SELV, IKKE LUFTEN
Våre terrassevarmere er en effektiv og fleksibel var-
mekilde som varmer opp deg selv og ikke luften med 
en varmefølelse som ligger nær opp til solvarme. 
Somfy terrassevarmer er en strålevarmer med kvart-
selement som når sin makstemperatur på under ett 
sekund og kan reguleres fra 33 til 100 % effekt. Hele 
92 % av energien omgjøres til varme, i motsetning til 
ca. 30 % for gassvarmere.

FJERNSTYRT REGULERING
For enkel håndtering og regulering leveres våre terras-
sevarmere med HEATING MODULIS RAMP RTS, en 
fjernstyrt regulering av varmen som gir deg mulighet 
til å enkelt velge styrke ved hjelp av tastene på fjern-
kontrollen.

PLUG & PLAY – ENKEL MONTERING
Våre terrassevarmere er et såkalt Plug & Play-produkt 
som sparer installasjonstid og gir bedre komfort un-
der bruk. Varmelampen monteres direkte på veggen 
og har en 4 meter hvit kabel med stikkontakt. Feste-
ne kan dreies 90 grader og 2000 W dekker perfekt 
et bord med 8-10 personer. Våre terrassevarmere kan 
med andre ord forlenge utesesongen og redde som-
merfesten!

LYSLIST
Lyslist finnes i to alternativer, 3 meter med 5 stk 20W 
pærer eller 1 meter med 3 stk 20W pærer. Begge jus-
teres trinnløst med fjernkontroll.

FAKTA
• Varmer opp personene 

og ikke luften

• Fjernstyrt regulering av varme, 

reguleres fra 33 til 100%

• 92% av energien 

omgjøres til varme

• Kan dreies 90 grader

• Enkel montering
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Vindusmarkiser
SLIPP SOLA INN NÅR DU SELV VIL

Med en stilfull vindusmarkise 
får ikke huset ditt bare god 
solskjerming, men også  
et helt nytt utseende!

Det trenger ikke være sterkt sollys 
ute før det kan bli et problem inne. 
Gjenskinn i TV’en midt under favo-
rittprogrammet eller sola i øynene 
ved frokostbordet kan lett unngås 
med en vindusmarkise. 

STILFULL KONTRUKSJON
Vindusmarkiser er en praktisk sol-
skjerming som gir en funksjonell og 
estetisk god løsning med en stilfull 
og robust konstruksjon. Alle vindus-

markiser kan motoriseres slik at de 
styres av sol- og vindautomatikk, 
slik at du slipper å tenke på å ta de 
ut og inn. Enkelt og praktisk!

NORSKPRODUSERT
Vi har skreddersydd og produsert 
markiser siden 1995, og med egen 
fabrikk i Molde vet vi hva som kreves 
av produktene i et tøft klima. 

FAKTA
• Stilful og robust konstruksjon

• Elegant og moderne 

fasademarkise

• 5 års utvidet garanti

• Enkel og praktisk

• Kan motoriseres

• Maksimum bredde 600 cm

• Maksimum dukhøyde 350 cm 

• Maksimum utfall 120 cm
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IKKE UTSETT GLEDEN, UTSETT BETALINGEN
4. mnd. betalingsutsettelse fra levering, kr 275,-, via Santander Consumer Bank. Spør Fasadeprodukters 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,-.

KONTAKT OSS FOR GRATIS BEFARING OG UFORPLIKTENDE TILBUD! 
Lokal leverandør siden 1995 gir trygghet for god handel!

RING:  911 50 200
eller se fasadeprodukter.no

FASADEPRODUKTER HAR OGSÅ STORT UTVALG INNEN 
INNVENDIG SOLSKJERMING OG GARASJEPORTER


