
SC700 Screen er et fleksibelt system
som passer på næsten alle bygninger.
Ønsker man et behageligt indeklima
og en temperatur der er til at holde ud,
er det SC700 med automatik man skal
have monteret.
 

– For flere detaljer klik ind på www.profilmarkiser.dk

SC700 SCREEN



SC700 SCREEN

SC700 Screen system anvendes både til pri-

vat og erhverv. Systemet udmærker sig ved 

at der eksisterer et utal af skinne- og 

kassettemuligheder, dette gør det muligt 

at integrere og montere systemet på alle

typer bygninger, så den arkitektoniske del 

bibeholdes. 

Stellet leveres i 10 standard RAL farver, 

så der er god mulighed for at vælge lige  

netop den farve, som passer bedst til 

bygningen uden merpris. Endvidere kan 

der vælges imellem 100 forskellige dug- 

dessiner. 

Automatik til SC700 kan anbefales, 

systemet passer hermed sig selv, dag 

og nat - 24/7.



Fakta om SC700 SCREEN
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3 størrelser kassette 70-90-110 som beskytter 

dug og motor.

Sideskinner i mange variationer, også med wire

Kan seriekobles og opbrydes efter ønske

Kan leveres med bændel, gear eller motor

Stel udføres i 10 standard RAL farver uden merpris

Kæmpe udvalg i dugdessiner

Største bredde 350 cm

Største højde 350 cm 

Operation                          Width          Height

                   Min.           Max.                Min.       Max.          

Motor

Card + eye

Tape

Cord

LS40

LT50

LS40 RTS

LT50 RTS

500

580

565

685

400

400

400

400

3000

3500

3000

3500

3500

3000

2100 (soltis)

2200 (sat.)

400         3500
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Teknik for SC700 SCREEN

Profil Markiser
Vassingerødvej 15 
3540 Lynge 
T: +45 4810 5400
E: salg@profilmarkiser.dk

RAL 9016

Type 725 Type 727Type 720

Type 755

Fill-up profile for 725+755 Fill-up profiles

Type 756

Type 728

RAL 8019 RAL 9001 RAL 1015 RAL 3005 RAL 6009 RAL 5011 RAL 9006 RAL 7016 RAL 7021


