STORM ZIP 85 - 110 - 130

"Norskprodusert kvalitet"
Zip Screens fra Omega med egen produksjon i Norge. Aluminium fra Norsk Hydro, lakkering
fra Sveits, duker fra Frankrike og Belgia.
Omega benytter nyeste motorteknologi innen fjernstyring. Hovedlevandør Somfy med sin
io Homecontrol, sikrer deg en pålitelig drift av Storm Zip.
Kvalitet står på prioriteringslisten og leveringstiden er kanskje den minste i bransjen.
Omega Storm Zip er en utfordrer i norsk marked med dokumenterte egenskaper.

TEKNISK

KONSTRUKSJONSFARGER
standard

- Lakkering med høyeste motstands
dyktighet mot korrosjon.
- Sertifisert produkt for vindklasse 6
- Velg mellom firkantet eller rund kassett
- Motorisert med bryter, fjernkontroll,
App på telefon eller automatikk
- Max bredde 5m - Max høyde 4m
- Innovativ patentert kombi kassett.

LAKKERING ("Long Life")

For pulverlakkeringen benyttes det pulver fra det berømte sveitsiske firmaet IGP.
IGP-DURA|clean Teknologi er en avansert og høyteknologisk overflatebehandling av
aluminium som stiller strenge krav til produsent.
Våre markiser har høyeste klassifisering av motstandsdyktighet på korrosjon av
aluminium. Lakkeringen har betegnelsen SEASIDE CLASS og er perfekt for norske forhold.

MOTOR OG AUTOMATIKK

Vi bruker verdens mest anerkjente leverandører av motor og automatikk.

Mekaniske motorer:
Leveres for enkel bryterstyring, og for løsninger hvor det allerede er installert
smarthusløsninger. Motoren leveres også til større styringsanlegg til f.eks skoler og
næringsbygg.
Fjernstyrt motorer (RTS)
Enveiskommuniserende fjernstyrt motorer som mottar styringssignaler fra fjernkontroll.
Motoren har ikke posisjonskontroll, der den benyttes med Somfy App-styring (Tahoma)
Vi har også Maestria følsomme motorer som stopper ved fysisk motstand.
Fjernstyrt motorer (IO)
Toveiskommuniserende fjernstyrt motorer som mottar styringssignaler fra fjernkontroll,
og App fra f.eks. Pc, eller Smarttelefon. Motoren har posisjonskontroll, der hvor det
benyttes Somfy App-styring. (Tahoma og Coonexoon).
Moderne løsninger til smarthus og styring med App på telefon er en del av vår hverdag!
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