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Inspiration til 
dit hjem



Velkommen til Acrimo’s store udvalg af:

BYD SOLEN 
 VELKOMMEN

Acrimo har leveret solafskærmning siden 1952 til hele 
Danmark og til ethvert behov – indendørs som udendørs. 
Størstedelen af vores produkter fremstilles i Danmark og 
altid med udgangspunkt i høj kvalitet og de bedste mate-
rialer. Vi leverer de mest kompromisløse løsninger og har 
altid nutidigt design, funktionalitet, minimalt vedligehold 
og lang holdbarhed for øje. 

Uanset hvad dit behov er for solafskærmning, tilbyder vi 
individuelt tilpassede løsninger med udgangspunkt i dine 
ønsker og dit hjem. 

Vi håber, du vil lade dig inspirere af vores mange mulig-
heder for solafskærmning, og at udvalget kan sætte gang 
i drømmene om større udnyttelse af terrassen eller bedre 
indeklima i hjemmet!
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TIPS OG GODE RÅD, når du skal 
vælge solafskærmning 
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TILBEHØR OG  
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– med udsyn 
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Skab de optimale  
rammer med 
 solafskærmning  
fra Acrimo

Sol, lys og varme  

i din bolig – ude og inde



Drømmer du om at forlænge tiden på terrassen – også selv om vejret 
driller? Med en markise eller pergola til terrassen, kan du skabe netop 
det personlige uderum, der forlænger havesæsonen i det tidlige forår 
og det sene efterår. 

KORT SAGT flytter du mere af dit liv 
udenfor – både når det danske vejr ikke 
viser sig fra sin bedste side og når der 
skal skærmes for solens skarpe stråler. 

Vores løsninger tager udgangspunkt i 
dine behov og drømme, med omtanke 
for bygningsstil og haveplan.

Valget er dit, når det gælder:
• Funktionalitet
• Størrelse
• Design
• Farve
• Opvarmning & belysning
• Tilbehør og intelligent styring
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Vi skræddersyr 
markiser til 

individuelle mål



LYS OG VARME – Giv dit hjem det optimale 
indeklima – uden at lukke lyset ude. De fleste elsker 
solens lys og varme, men nogle gange kan solens 
stråler påvirke inde klimaet i en sådan grad, at det 
kræver en solafskærmningsløsning.

ZIP-SCREENS – regulerer lyset og varmen så 
du blandt andet undgår overophedning i dit hjem 
eller forstyrrende skær i øjne og skærme. Vi leverer 
screens både til udendørs og indendørs brug og 
til alle typer vinduer: ovenlys, horisontale og skrå 
glastage.

REGULER LYS 
OG VARME

– UDE OG INDE 

Få rådgivning og hjælp til den ideelle solafskærmningsløsning. Find din nærmeste forhandler på www.acrimo.dk
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TIPS OG GODE RÅD
Der findes mange forskellige solafskærmnings løsninger 
– markiser, pergolaer og zip-screens – som alle  dækker 
behovet for at skærme for solens stråler og varme. 

Det endelige valg afhænger af dine behov og drømme 
for udendørslivet og for indeklimaet i dit hjem. Vi har 
samlet nogle tips og gode råd, som kan guide dig på vej, 
når du skal finde den løsning, der passer bedst til dine 
behov. 

— når du skal vælge solafskærmning

Markise, pergola eller 
zip-screen?
Når du skal vælge solafskærmnings-
løsning, er det en god ide at gøre sig 
nogle tanker om, hvilke behov du 
ønsker at dække og hvilken effekt, du 
ønsker at opnå. Ønsker du en fleksibel 
markise, der kan rulles ud og ind efter 
behov, en pergola, der kan klare lidt 
mere af det danske vejr eller er det 
indeklimaet, der skal forbedres med 
zip-screens? Der er mange mulig-
heder. Er du i tvivl, hjælper vores 
rådgivere og forhandlere dig på vej.

6 — 
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Pas på vinklen!
Vinklen på markisens udfald er 
vigtig. Den rigtige vinkel sikrer den 
bedste ståhøjde samtidig med at 
dugen ikke samler regnvand eller 
modsat tager udsynet til haven. 
Kontakt vores rådgivere og forhand-
lere for valg af korrekt løsning, hvis 
du er i tvivl.

Husk verdenshjørnerne!
Før du beslutter dig for placering, størrelse og funktionalitet, er det en god ide 
at tage notits af, hvordan solen står på din terrasse gennem dagen og i løbet 
af hele året. Mange glemmer for eksempel, at solen står lavere i vinterhalv-
året og risikerer at installere en løsning, som kun opfylder behovet i sommer-
månederne. Den ideelle solafskærmning giver skygge på terrassen lige præcis, 
når du ønsker det og igennem hele året.

Tag højde  
for  vinden
Bor du et sted hvor det blæser 
meget, er det vigtigt at din solaf-
skærmning er dimensioneret til den 
kraftige blæst, der er på din solplet. 
På den måde undgår du, at solaf-
skærmningen hele tiden ruller ind, at 
den står og vipper op og ned eller, at 
den bliver ødelagt. 

Må man kunne 
kigge ind?
Når du vælger dug til dine side-
markiser eller zip-screens, så vær 
opmærksom på, at en mørk dug 
giver dig mere privatliv i dagslys, da 
folk udefra ikke kan kigge ind. Det 
modsatte gælder om aftenen, hvor 
en oplyst terrasse eller stue, vil give 
frit indblik udefra.

Vælg farver
Af frygt for at der bliver for mørkt 
under eller bag solafskærmningen, 
kommer mange til at vælge en dug, 
der er helt lys. Men sidder man 
under en helt lys dug, er der en 
tendens til at man kniber øjnene 
sammen, når solen er på sit kraf-
tigste. En lys dug er mere følsom 
overfor smuds og snavs. Vi leverer 
selvfølgelig både lyse og mørke duge 
helt efter dit temperament.

Tilbehør og det intelligente hjem
Der findes et væld af forskelligt tilbehør, der alle gør din solafskærmning mere 
funktionel. Terrassevarmere og LED belysning skaber ekstra hygge og komfort. 
Med sol- eller vindsensorer kører markisen automatisk ud eller ind afhængig af 
sollys og vindstyrke. Se hele vores udvalg af tilbehør og integreret automatisk 
styring på side 8. 

Få rådgivning og hjælp til den ideelle solafskærmningsløsning.
Find din nærmeste forhandler på www.acrimo.dk
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TILBEHØR OG 
DET INTELLIGENTE
HJEM

Den største glæde 
ved at forkæle sit 
hjem med en sol-
afskærmningsløsning 
er ofte forbundet 
med de mange indi-
viduelle valgmulig-
heder, der findes for 
kontrol og styring af 
løsningen. 

Med de øgede muligheder for 
 automatik og integration i egen 
smartphone eller eget smart home-
system, skabes flere fleksible og 
bekvemme anvendelsesmuligheder 
og glæden ved investeringen øges 
ganske enkelt. 

—  for bedre udnyttelse af din solafskærmning

Gør din 
markise til en 

del af dit  
intelligente 

hjem

8 — 
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—  for bedre udnyttelse af din solafskærmning

Fra vægkontakt til integreret automatisk 
 styring i det intelligente hjem?
Hos Acrimo kan du vælge styring lige fra en simpel vægkontakt eller en 
én-kanals fjernbetjening af ét produkt til en fuldt integreret automatisk 
løsning fra SOMFY, der styrer alle produkter fra én enhed – for eksempel 
din smartphone – og måske endda i en smarthome løsning.  

SOMFY’s system kan styres via både Android og IOS enheder, der sikrer 
et fleksibelt, sikkert og skalerbart smarthome med masser udvidelsesmulig-
heder. SOMFY kan også integreres med stemmeassistenter, som Amazon 
Alexa og Google Assistant samt andre økosystemer til det intelligente 
hjem.

Tilslut for eksempel din Amazon Echo-højtaler. Sig ”Alexa” og bed hende 
om at igangsætte et allerede præ-defineret scenarie, f.eks. når du ønsker 
at gå i seng og markiserne skal rulle ind. Eller bed Google Assistant om at 
sætte temperaturen til 20⁰C. 

Spørg vores forhandlere om de mange smarthome løsninger, som du kan 
skabe med SOMFY i kombination med din solafskærmning og dine øvrige 
funktionsområder (lys, varme, alarm, vinduer og musik). 

Find din forhandler på Acrimo.dk.

Fjernstyring
• Betjen din solafskærmning med 

tryk på en vægkontakt.
• Betjen din solafskærmning ved 

hjælp af fjernbetjeningen fra 
SOMFY.

APP-styring
• Betjening fra din smartphone 

eller tablet ved hjælp af SOMFY’s 
smarthome app (kræver TaHoma® 
eller Connexoon). 

• Kontrollér din solafskærmning 
uanset, hvor du er.

• Integration af alle automatiske 
vind, sol og regn sensorer.

• Mulighed for automatisk tids-
styring. 

• Integration til eget smart- home-
system, som for eksempel KNX 
eller IHC.

SOMFY APP’EN 
tillader fuld inte-
gration til Amazon 
Alexa og andre 
stemmeassistenter 
i det intelligente 
hjem.

Styrer du allerede dine øvrige 
elektriske funktionsområ-
der med for eksempel et 
KNX eller IHC smarthome 
system, kan solafskærm-
ningsløsningen tilsluttes 
det samme system. Der er 
mange muligheder og flere 
vil komme til - kun fantasien 
sætter grænsen. 
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Sol- og  vindsensoren 
sørger både for 
 komfort og sikkerhed
Udstyrer du din markise eller screen 
med en sol-og vindsensor - enten 
kablet eller via wi-fi - sendes data 
direkte til motoren, så solafskærm-
ningen kan arbejde helt automatisk. 
Det vil sige, at din solafskærmning 
automatisk kører ud, når solen 
skinner og ind igen når sollyset 
forsvinder, uden at du behøver at 
være hjemme. Har du styring på din 
markise, vil den også selv køre ind i 
sikkerhed ved for store vindpåvirk-
ninger. 

Sådan undgår du overophedning i 
hjemmet – helt automatisk.

App’en giver dig 
 frihed med TaHoma® 
eller Connexoon
Størstedelen af vores løsninger er 
motordrevne og leveres med en 
fjernbetjening. Ved hjælp af app’en 
fra SOMFY kan du også vælge 
at styre din markise, pergola eller 
screen fra din smartphone. Det er 
nemt, fleksibelt og giver mere frihed.

Med SOMFY app’en får du:
• Høj kvalitet & lang levetid
• Nem installation og 

 programmering
• Dansk brugervejledning
• Bredt produktprogram
• Mulighed for tilkobling af flere 

funktionsgrupper – så som lys, 
varme og alarm.

RAL farver – dit valg
Vælg en farvekode der matcher 
dine vinduer, facaden eller taget på 
dit hus, det giver et flot helhedsud-
tryk. Ring til din forhandler og få et 
tilbud. 

Med en vindsensor 
undgår du skader
Med en trådløs vindsensor i marki-
sens forbom vil markisen kunne køre 
automatisk ind ved for meget vind. 
Vi anbefaler, at man altid kobler en 
vindsensor på sin solafskærmning, 
hvis den er motordrevet. Du undgår 
skader og det øger holdbarheden.

Vælg det rigtige tilbehør – til dine individuelle behov
Vi har alle forskellige behov og ønsker til, hvordan rammerne for det 
ideelle uderum eller det perfekte indeklima skal se ud. Med vores store 
udvalg af tilbehør kan du konfigurere din solafskærmningsløsning, så 
den præcist lever op til dine forventninger og krav til funktionalitet  
og fleksibilitet. Tag et kig på mulighederne her.



Belysning  
skaber hygge
Skab den gode stemning med LED 
belysning. LED skinnerne monteres 
enten på kassetten eller direkte på 
væggen. Fås med dæmper-funktion. 

Terrassevarmere 
 forlænger dit udeliv
Lad ikke de kølige aftener forkorte 
de gode stunder på terrassen. Vi har 
elektriske terrassevarmere, designet 
til vores markiser, der giver dig beha-
gelig varme i dit uderum på de kølige 
dage eller når sæsonen går på held. 
En oplagt mulighed for at forlænge 
udendørssæsonen. 

FAKTA
• Monteres direkte på kassetten, bommen 

eller på væggen – afhængig af model.
• Yder fra 1400 op til 2000 watt.
• Ydelse kan justeres i flere trin.
• Low-glare rør, for minimal blænding.

— tilkøb LED lys  
og terrasse varmere.  
Det giver glæde og 

større komfort.

Få rådgivning og hjælp til den 
ideelle  løsning. Find din nærmeste 
forhandler på www.acrimo.dk

Forlæng tiden på 
terrassen!

Lysskinne 2 meter: kr. 3.959,-
Tilslutningsboks incl. transformer og 
 lysdæmper: kr. 6.119,-

Infrarød varmer kr. 5.250,-
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MARKISER

STYRING – Alle vores markiser med motor kan 
styres via fjern betjening eller via din smartphone med 
SOMFY APP’en (kræver TaHoma® eller Connexoon).

Når den danske sommer viser sig fra sin bedste side, er terrassen det 
sted, hvor vi allerhelst vil opholde os. Med en markise fra Acrimo kan 
du let skabe det uderum, du drømmer om – også når solen 
står højst på himlen.

Vores udvalg er stort. Så uanset om du bor i lejlighed, funkishus, murmestervilla, 
parcelhus eller sommerhus, har vi et markisedesign, der passer til dit hjem og 
med de funktionaliteter, der giver dig den bedste udnyttelse af dit uderum.

• 5 års garanti på alle markiser. Garantifolder med tips og råd medfølger alle 
køb.

• Alle Acrimo’s produkter skal kunne leve op til høje kvalitetsmål. Derfor 
leveres alle vores produkter med de absolut bedste komponenter. Det 
sikrer stabile markiser, minimalt vedligehold og lang holdbarhed. 

• Alle duge leveres i lysægte, vejrbestandig og nano-coated acryldug.

• Vi skræddersyr alle markiser til individuelle mål.

DÆMP SOLEN OG SÆT 
KULØR PÅ UDERUMMET! 
Vælg imellem 120 forskellige 
farver og et væld af forskellige 
mønstre til din markisedug. Se 
vores udvalg på: https://www.
acrimo.dk/kollektioner/markise-
dugkollektion/

9010 
HVID

9006 
GRÅ

7016M 
ANTRACIT

MARKISESTEL – kommer 
i 3 forskellige standard farver. 
Du kan også vælge din egen 
 foretrukne RAL farve. Få råd og 
vejledning hos din forhandler.

12 — 
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Modellen er åben, men kan leveres med dækplade for beskyttelse af dug. 
Modellen anvendes ofte til altaner og sommerhuse.

UDFALD: Op til 360 cm.
BREDDE: Op til 12 meter i ét stykke dug.

• Leveres med RTS eller IO motor og 1 kanal SOMFY-fjernbetjening som standard.
• Let at montere og meget fleksibel hældningsjustering.
• Mulighed for tilkobling af vind, sol og regn sensor.

Markise

6560 — Den Klassiske

PRISEKSEMPEL  >  Mål: 300 x 260 cm • Pris: kr. 19.882 inkl. moms med motor, fjernbetjening og vægbeslag 

Klassikeren 
uden 

dikkedarer
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Modellen leveres med en kompakt kassette og fremstår meget diskret med 
sit afrundede design vel at mærke uden at gå på kompromis med styrke og 
beskyttelse af dugen. Ideel til parcelhuset og andre hustyper, hvor markisen 
skal placeres frit på en væg eller et udhæng. 

UDFALD: Op til 310 cm.
BREDDE: Op til 5 meter.

• Leveres med RTS eller IO motor og 1 kanal SOMFY-fjernbetjening som standard.
• Endemonteret kassettemarkise – diskret ophæng med fri placering på f.eks. væg.
• Fås også med flæse.

Markise

6720 — Den Diskrete

Modellen leveres i en semikassette, hvor dugen er beskyttet i en skål. 
 Markisen kan monteres på de fleste facader og har bred anvendelighed, både 
på terrasser og altaner. 

UDFALD: Op til 360 cm.
BREDDE: Op til 12 meter i ét stykke dug.

• Leveres med RTS eller IO motor og 1 kanals SOMFY- fjernbetjening som standard.
• Let at montere og har stor fleksibilitet i hældningsstyring.
• Fås også med flæse.

Markise

6730 — Den Moderne Klassiker

En gammel 
kending i 

moderne klæder

14 — 
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PRISEKSEMPEL  >  Mål: 300 x 210 cm • Pris: kr. 27.047 inkl. moms med motor, fjernbetjening og vægbeslag

PRISEKSEMPEL  >  Mål: 300 x 210 cm • Pris: kr. 27.047 inkl. moms med motor, fjernbetjening og vægbeslag

Ideel ved 
 montage frit  

på væg

 — 15
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Markise

6740 — Den Elegante
Vores kompakte og moderne model, der følger taget ved montering på 
spærret. Velegnet til den moderne arkitektur og huse med stramme 
 arkitektoniske linjer. En af vores mest populære modeller.

UDFALD: Op til 350 cm.
BREDDE: Op til 7 meter som enkelt markise og 12 meter i en seriekobling.

• Mulighed for rullegardin i forbom, der betjenes med drejestang. Gardin leveres i markise- 
eller screendug (Soltis 92), hvis udsyn ønskes bevaret.

• Forsynet med kompakte og stærke arme, som er godkendt til vindklasse 3 (14 m/sek), for 
udfald op til 250 cm.

• Leveres med RTS eller IO motor og 1 kanals SOMFY- fjernbetjening, som standard.

PRISEKSEMPEL  >  Mål: 550 x 300 cm • Pris: kr. 48.364 inkl. moms med motor, fjernbetjening og vægbeslag

Til det 
moderne look
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Denne markise har de stærkeste markisearme og er derfor ideel til den vind-
udsatte facade. Ønskes ekstra privatliv og beskyttelse mod lavtstående sol 
tilbydes fjernbetjent rullegardin i frontprofil som integreret del af markise-
løsningen.

UDFALD: Op til 400 cm.
BREDDE: Op til 7 meter som enkelt markise og 12 meter i en seriekobling.

• Rullegardin i forbom leveres enten i markise- eller screendug (Soltis 92), så udsyn kan 
bevares samtidig med, at der skærmes for den lave sol og kig ind fra omgivelserne. 

• Leveres med RTS eller IO motor og 1 kanals SOMFY- fjernbetjening som standard.
• Modellen er godkendt til vindklasse 3 (14 m/s) for udfald op til 350 cm.

Markise

6760 — Den Kompromisløse

Til den 
særligt 

vindudsatte 
 solplet

PRISEKSEMPEL  >  Mål: 550 x 350 cm • Pris: kr. 57.511 inkl. moms med motor, fjernbetjening og vægbeslag

 — 17
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Denne model har flade kanter, der lægger sig stramt og diskret ind til 
 facaden. Det minimalistiske og firkantede design passer perfekt til de enkle 
linjer og giver en fuldendt flot facade.

UDFALD: Op til 350 cm.
BREDDE: Op til 6 meter.

• Leveres med RTS eller IO motor og 1 kanals SOMFY- fjernbetjening som standard.
• Stor udfaldsvinkel: fra 5-35⁰
• Ekstra kraftige fjedre i markisearme, som sikrer optimal udspænding af dug.

Markise

6780 — Den Minimalistiske

Markiser er ikke kun for villaejere. Bor du i lejlighed og  drømmer om 
større udnyttelse af din altan – både i høj sol og når duggen falder – har 
vi markisen til dig. 

Vi tilbyder kompakte og enkle markiser, der særligt egner sig til altaner, 
hvor pladsen er begrænset og vinden kan være en udfordring. Lad os 
skræddersy din markise, så du får mere altan-tid uden bekymringer. 

SKAB MERE 
ALTAN-TID 
MED EN 
MARKISE

GLEMMER DU  MARKISEN  
I BLÆSEVEJR? – Så husk at alle 
 markiser fra Acrimo er testet og godkendt 
til minimum vindklasse 2. (10 m/s).

18 — 



Skab den gode altan-stemning
—med en kvalitetsmarkise!

Ideel til
funkishuset og 
 bygningen med 

kant

PRISEKSEMPEL  >  Mål: 500 x 300 cm • Pris: kr. 48.640 inkl. moms med motor, fjernbetjening og vægbeslag
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SIDEMARKISER

Fås i samme kvaliteter og store udvalg af farver og mønstre som vores øvrige 
markiser. Det sikrer et harmonisk helhedsudtryk, når markiser og side-
markiser kombineres i en samlet løsning.

Stor fleksibilitet – Alle sidemarkiser hægtes op på vægbeslag, så de nemt og 
enkelt kan tages ned igen, hvis det ønskes.

Glat og stabil dug – Sidemarkiser betjenes ved et manuelt sidetræk, hvor en 
kraftig fjeder i kassetten sørger for en stabil og glat dugspænding.

• Vi skræddersyr side markiser efter individuelle ønsker og leverer både lige 
og skrå anlæg.

• 5 års garanti på alle markiser. Garantifolder med tips og råd medfølger alle 
køb.

Sidemarkisen er en ideel og praktisk løsning til terrassen, altanen eller 
en anden udsat udendørsplads til at beskytte mod den lavtstående sol, 
en let vind eller nysgerrige blikke. 

Skærm mod sol, vind og nysgerrige blikke!

9010 
HVID

9006 
GRÅ

7016M 
ANTRACIT

SIDEMARKISESTEL  – kommer   
i 3 forskellige standard farver. 
Du kan også vælge din egen 
 foretrukne RAL farve. Få råd og 
vej ledning hos din forhandler.

FØDT MED HJUL – Når sidemarkisen ikke skal 
bruges, kan den vha. hjulet, som følger med som 
standard, let rulles ind i kassetten, hvor den ligger 
beskyttet mod vind 
og vejr. 

DÆMP SOLEN OG SÆT 
KULØR PÅ UDERUMMET! 
Vælg imellem 120 forskellige 
farver og et væld af forskellige 
mønstre til din markisedug. Se 
vores udvalg på: https://www.
acrimo.dk/kollektioner/markise-
dugkollektion/

20 — 
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9500 — Sidemarkise

Min højde Max. højde Max. udfald
Lige anlæg 125 cm 180 cm 400 cm
Skrå anlæg 125 cm 180 cm 400 cm

Vælg den foretrukne dug. Dugen til sidemarkisen fås enten som markise dug 
i lysægte, vejrbestandig acryldug behandlet med nanoteknik for maksimal 
smuds- og vandafvisende effekt, eller som Screendug (Soltis92), hvis du 
ønsker at udsynet skal bevares.

Sidemarkisen fås i individuelle mål indenfor nedenstående dimensioner:

Alle markiser  
er fremstillet i 

 vedligeholdelsesfrie 
materialer

Ingen vedligehold!

PRISEKSEMPEL  >  Mål: 400 x 125-150 cm • Pris: kr. 11.784 inkl. moms
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PERGOLA-
MARKISER
Med en pergolamarkise kan du forlænge terrasse-sæsonen betydeligt 
og netop skabe det foretrukne og personlige uderum, der kan nydes 
hele året rundt. 

Pergolamarkisens robusthed overfor det danske vejr gør store udfald på markisen muligt 
og det betyder samtidigt, at du får dækket et langt større terrasseområde. 

En pergolamarkise åbner op for en mere luksuriøs, komfortabel og anderledes 
oplevelse af uderummet, når det danske vejr ikke viser sig fra sin bedste side.

• Vi skræddersyr pergolaer til individuelle mål.

• Alle vores duge er behandlet med nanoteknik for maksimal smuds- og 
vandafvisende effekt.

• Alle pergolamarkiser kan styres via fjernbetjening eller din smartphone 
med SOMFY app’en.

• Minimalt vedligehold! Alle pergolamarkiser er fremstillet i vedligehol-
delsesfrie materialer. Indenfor 4-6 år tilrådes det, at få efterset bændler i 
sideskinnerne.

9016 
HVID

MED SENSORER, sikrer du optimal udnyttelse 
af pergolaen. Vi tilbyder vind, sol og regn sensorer 
på alle vores pergolamarkiser.

PERGOLASTEL – kommer 
i standard farve hvid. Vælg din 
foretrukne RAL farve mod tillæg. 
Få råd og vej ledning hos din 
forhandler.

DÆMP SOLEN OG SÆT 
KULØR PÅ UDERUMMET! 
Vælg imellem 120 forskellige 
farver og et væld af forskellige 
mønstre til din pergoladug. Se 
vores udvalg på: https://www.
acrimo.dk/kollektioner/markise-
dugkollektion/
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Pergolamarkise

7200 — Den Kompakte
Denne model fastmonteres på ovenlysvinduer, udestuer eller andre store 
glaspartier, hvor der er behov for at dæmpe varmen indendørs. Modellen er 
fleksibel, da den både kan monteres udvendigt og indvendigt og så udmærker 
den sig ved sin meget kompakte størrelse.  

UDFALD: indendørs: Op til 400 cm / udendørs: Op til 300 cm.
BREDDE: indendørs: Op til 5 meter (afhængig af valg af dug) / udendørs: Op til 3 meter. 

• Leveres med markisedug (120 farver), mørklægningsdug (3 farver) eller Soltisdug  
(4 farver), hvis udsyn ønskes bevaret.

• Leveres med 1 kanals fjernbetjening og SOMFY motor som standard.
• Bændel modtræks-system med kevlarkerne sikrer rolig og kontrolleret udrulning af dugen og 

at markisen kan køre både nedefra og op samt vandret – men selvfølgelig også oppefra og ned. 

PRISEKSEMPEL  >  Mål: 400 x 300 cm • Pris: kr. 34.656 inkl. moms med motor og fjernbetjening
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De fastmonterede pergolamarkiser er især velegnede til ovenlysvinduer, 
udestuer eller andre store glaspartier, hvor der er behov for at dæmpe 
varmen indendørs. Modellen her kan også anvendes som markise til et lukket 
terrasseområde - for eksempel en atriumgård.

UDFALD: Op 700 cm (afhængigt valg af dug).
BREDDE: Op til 6 meter med mulighed for serietilkobling for en bredere løsning.

• Leveres med markisedug (120 farver), mørklægningsdug (3 farver) eller Soltisdug  
(4 farver), hvis udsyn ønskes bevaret.

• Leveres med 1 kanals fjernbetjening og SOMFY motor som standard.
• Fungerer med bændel modtræks-system, som betyder at markisen kan køre både nedefra 

og op samt vandret – men selvfølgelig også oppefra og ned. 

Pergolamarkise

7500 — Den Stilrene

PRISEKSEMPEL  >  Mål: 400 x 400 cm • Pris: kr. 46.452 inkl. moms med motor og fjernbetjening
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Pergolamarkise

7580 — Den Zippede
Denne model har de samme gode egenskaber, som model 7500. Forskellen 
er, at denne model er en såkaldt Zip model. Det betyder, at der i hver sin 
side af dugen er på-svejset en lynlås, som kører i et indlæg inde i sidestyrene. 
Lynlåssystemet giver en stødabsorberende effekt og tillader på den måde 
større vindpåvirkninger end traditionelle markiser.

UDFALD: Op til 500 cm. BREDDE: Op til 6 meter.

• Leveres med markisedug (120 farver), mørklægningsdug (3 farver) eller Soltisdug  
(4 farver), hvis udsyn ønskes bevaret.

• Leveres med 1 kanals fjernbetjening og SOMFY motor som standard.
• Fungerer med bændel modtræks-system, som betyder at markisen kan køre både nedefra 

og op samt vandret – men selvfølgelig også oppefra og ned. 

PRISEKSEMPEL  >  Mål: 350 x 400 cm • Pris: kr. 55.825 inkl. moms med motor og fjernbetjening

Vindstabil 
med 

zip-system
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Pergolamarkise

7780 — Den Stabile
Denne model er en såkaldt Zip model. Det betyder, at der i hver sin side af 
dugen er på-svejset en lynlås, som kører i et indlæg i sidestyrene. Det giver 
en stødabsorberende effekt og tillader større vindpåvirkninger end modeller 
uden zip-system.

UDFALD: Op til 500 cm (afhængig af valg af dug). 
BREDDE: Op til 6 meter.

• Leveres med markisedug (120 farver) eller Soltisdug (4 farver), hvis udsyn ønskes bevaret.
• Leveres med 1 kanals fjernbetjening og SOMFY motor som standard.
• For optimal solafskærmning og lavtstående sol kan en zip-screen integreres som rullegardin 

foran på pergolaen.

Pergolamarkise

7700 — Den Integrerede
Denne model har 2 ben i front, men kan også monteres i en niche. Modellen 
dækker samme behov for solafskærmning som en almindelig markise, men er 
en mere stationær løsning og derfor også mere vejrbestandig end markisen.

UDFALD: Op til 700 cm (afhængig af bredde på pergola).
BREDDE: Op til 6 meter med mulighed for at koble flere markiser sammen for en bredere 
løsning.

• Leveres med markisedug (120 farver) eller Soltisdug (4 farver), hvis udsyn ønskes bevaret.
• Leveres med 1 kanals fjernbetjening og SOMFY motor som standard.
• Fungerer med bændel modtræks-system, som betyder at markisen kan køre oppefra og ned 

samt vandret.  
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Vælg 
screens mellem 

forbenene  
 – for  optimal 
afskærmning.

PRISEKSEMPEL  >  Mål: 600 x 500 cm • Pris: kr. 82.639 inkl. moms med motor og fjernbetjening

PRISEKSEMPEL  >  Mål: 500 x 300 cm • Pris: kr. 71.404 inkl. moms med motor og fjernbetjening
 — 27
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Solen kan påvirke indeklimaet i vores hjem uhensigtsmæssigt, enten 
fordi huset bliver overophedet eller fordi vi generes af stråler direkte i 
øjnene eller som genskær fra computer- og fjernsynsskærmen.

Med en udendørs zip-screen kan du forbedre indeklimaet og trivslen i dit hjem markant. 
På varme dage ved at lukke solens stråler og varme ude og på kolde og mørke dage ved 
at lukke varme og lys ind. Vores 4 screen-modeller er alle vindstabile og fremstillet 
med det driftssikre zip-system, som tillader større vindpåvirkninger end traditio-
nelle screens.

• Vi skræddersyr alle zip- screens efter individuelle mål.

• Alle duge leveres i lysægte, vejrbestandig og coated glasfiberdug med 3% 
åbenhedsfaktor for optimalt udsyn.

• Med tilkøb af fjernbetjening og automatisk styring øger du komforten i dit 
hjem.

• Minimalt vedligehold! Alle zip- screens er fremstillet i vedligeholdelsesfrie 
materialer.

ZIP-SCREENS

BRUG VORES ZIP-SCREENS SOM 
WINDBREAKER til din overdækkede 
terrasse. Det øger komfort og hygge på 
yndlingsterrassen.

9010 
HVID

NATUR- 
ELOXERET

9005 
SORT MAT

SCREENKASSETTER – kommer   
i 3 forskellige standard farver. 
Andre RAL farver kan vælges mod 
tillæg. Få råd og vej ledning hos 
din forhandler.

DÆMP SOLEN OG SÆT 
KULØR PÅ UDERUMMET! 
Vælg imellem 4 standard farver 
og et væld af specialfarver til din 
screendug. Se vores udvalg på: 
https://www.acrimo.dk/kollektio-
ner/serge-kollektion/
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Denne zip-screen er den mest kompakte model og med sit minimale look og 
den afrundede bundskinne falder den elegant i ét med facaden.

HØJDE: Op til 180 cm. 
BREDDE: Op til 300 cm.

• Kan leveres med screendug (4 farver), hvis udsyn ønskes bevaret eller mørklægningsdug  
(3 farver).

• Leveres med kabelbundet motor (kontakt på væg) eller fjernbetjening.
• Kan leveres med alle SOMFY’s styringer.
• Muligt at tilkoble automatik for sol og vind.
• Kan styres med SOMFY app’en (kræver TaHoma®eller Connexoon).

Zip-screen

1080 — Den Kompakte

Automatiske 
screens giver 

bedre indeklima

PRISEKSEMPEL  >  Mål: 160 x 160 cm • Pris: kr. 11.104 inkl. moms og med kabelbunden motor
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Denne model kan leveres i meget stor bredde og højde og fås også med en 
D-formet kassette profil (model 1980), hvis det runde udtryk passer bedre 
til husets stil og arkitektur.

HØJDE: Op til 440 cm.
BREDDE: Op til 600 cm (max 2 screens i seriekobling).

• Kan leveres med screendug (4 farver), hvis udsyn ønskes bevaret eller mørklægningsdug  
(3 farver).

• Leveres med kabelbundet motor (kontakt på væg) eller fjernbetjening.
• Kan leveres med alle SOMFY’s styringer.
• Muligt at tilkoble automatik for sol og vind.
• Kan styres med SOMFY app’en (kræver TaHoma®eller Connexoon).

Denne model kan leveres i meget stor bredde og højde og fås også med 
firkantet kassetteprofil (se model 1382).

HØJDE: Op til 440 cm.
BREDDE: Fra 58 til 600 cm (max 2 screens i seriekobling).

• Leveres med lynlås i siden af dugen, som giver stor fleksibilitet og eftergivende virkning ved 
store vindbelastninger.

• Kan leveres med screendug (4 farver), hvis udsyn ønskes bevaret eller mørklægningsdug  
(3 farver).

• Leveres med kabelbundet motor (kontakt på væg) eller fjernbetjening.
• Kan leveres med alle SOMFY’s styringer.
• Muligt at tilkoble automatik for sol og vind.
• Kan styres med SOMFY app’en (kræver TaHoma®eller Connexoon).

Zip-screen

1382 – Den Firkantede

Zip-screen

1980 – Den Runde

— Også velegnet  som windbreaker

Perfekt i 
stærk vind!
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Alle duge leveres i 
lysægte, vejrbestandig og 
coated glasfiberdug med 

3% åbenhedsfaktor 
for optimalt udsyn.

PRISEKSEMPEL  >  Mål: 260 x 280 cm • Pris: kr. 17.480 inkl. moms og med kabelbunden motor

PRISEKSEMPEL  >  Mål: 300 x 260 cm • Pris: kr. 18.131 inkl. moms og med kabelbunden motor
 — 31



Acrimo A/S
Telefon 4659 0777
info@acrimo.dk
www.acrimo.dk

Vi håber, du er blevet inspireret og har fået gode 
ideer til, hvordan udendørssæsonen kan forlæn-
ges på din  terrasse eller altan og hvordan du kan 
få opfyldt drømmen om bedre indeklima og større 
trivsel i din bolig.

Acrimo har løsningerne både til det enkle og 
mere komplekse behov. Uanset omfanget af dine 
drømme, hjælper vi og vores forhandlere dig videre 
med rådgivning, opmåling og tilbud.

Se alle vores produkter og løsninger på Acrimo.dk, 
hvor du også finder din nærmeste forhandler.

HOS ACRIMO ARBEJDER  
VI  MÅLRETTET på en bæredygtig 
 forretningsstrategi med udgangspunkt i 
følgende verdensmål: 

3. Sikre et sundt liv for alle og fremme trivsel 
5. Ligestilling mellem kønnene 
7. Bæredygtig energi 
8. Anstændige jobs og økonomisk vækst, 
9.  Robust infrastruktur, bæredygtig industri 

og innovation
12. Ansvarligt forbrug og produktion

Vi ønsker at skabe en bæredygtig virk-
somhed, hvor ovenstående mål bliver en 
integreret del af vores arbejdsgange, kultur 
og værdisæt.  

D
er tages forbehold for trykfejl, prisændringer, udgåede  produkter og udsolgte varer.


