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PRODUKTINFORMATION  Proff mørklægning

Generelt
Acrimo Proff mørklægning 2000 fås i 4 udgaver hvoraf Acrimo 
2000, Acrimo 2300 og Acrimo 2900 alle kan betjenes med 
motor eller drejestang. Acrimo 2800 til ovenlys, samt Acrimo 
2080, 2380 og 2980, kan kun betjenes med motor.

Overkasse/sidesluse: Er fremstillet af ekstruderede alumini-
ums-profiler, der leveres i farverne, alu eller hvid. Overkassen 
leveres med tætningsliste mod loft eller væg, afhængig af mon-
tering. Sidesluser er med ribber for brud af lyset og not med 
påmonterede børstelister. 

Bundprofil med spor for dugbefæstigelse og not med påmonte-
rede børster. Bundvinkel kan leveres.

Dug
Mørklægningsdugen er 100% mørklæggende og fremstillet af 
glas-fiber. Materialet er flammesikker, fugtsikker og falmer ikke. 
Velegnet til hygiejnisk følsomme lokaler. Fås i hvid/hvid, sort/sort 
og grå/grå.

Mørklægningsdugen er velegnet til hospitaler, røntgenrum, 
møde-lokaler, skoler etc. og er i brandklasse M1. For at stabilisere 
dugen indsvejses vandrette stivere ca. pr. 50 cm. 

Måltagning
Ved bestilling skal der altid oplyses færdigmål. 
Totalbredde og total højde.

Proff mørklægning med 34 mm smalle styr
Proff mørklægning kan leveres med zip sidestyr og dugen med 
lynlås i begge sider.Dugen leveres uden indsvejsede stivere.
Løsningen kan ikke garanteres til 100% lystæthed og der kan 
forekomme trækninger i dugen pga tykkelsesforskel på dug og 
lynlås i oprullet tilstand.

Dug med 
påsvejset
lynlås

50 mm

34 mm
Lorem ipsum

TYPE Beskrivelse Kassette Betjening
Min. 

bredde 
cm

Max. 
bredde 

cm

Max. 
højde 

cm

Max. 
areal 
m2

Mørklægnings rullegardin,  
der hæves og sænkes parallelt  

med vinduet.

Valsen med dugen monteres  
øverst i en kassette. 

 
Bundskinnen med stormsikre 

endestykker styres af u-formede 
skinner, så problemfri og lydløs 

funktion er sikret. 

Motor kabelbunden 58

340 320

10,8

2000 80 mm
Motor RTS og io 68 10,8

Seriekobling (max. 5 anlæg) - 24

Drejestang - 300 320 9,6

2080 80 mm Motor med Zip-styr 58/68 300 180 9,6

Motor kabelbunden 58

440 520

22,8

2302 & 2900
110x120mm 
& D 110 mm

Motor RTS og io 68 22,8

Seriekobling (max. 5 anlæg) - 24

Drejestang - 400 280 11,2

2382 & 2980 110x120mm 
& D 110 mm Motor med Zip-styr 58/68 400 400 16,0

2800 Acrimo 2800 anvendes til ovenlys 
samt vinduer med hældning over 10° 95 mm

Motor kabelbunden 58

260 260

6,7

Motor RTS og io 68 6,7

Seriekobling (max. 5 anlæg) - 18

Acrimo mørklægning
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