
6G Blackout 105/125

Mørklægning til indbygning

Indbygning
Systemet indbygges i loft, vinduesniche 
eller væg, således at dugen kun er synlig 
når denne er i brug. Dugen beskyttes af en 
indbygget dækkasse, der er forsynet med 
aftagelig bundplade. 

Dugrør
Dugrøret dimensioneres efter den aktuelle 
systembredde. 

Dug
Dugen er vævet af glasfibertråd belagt 
med PVC, med en openness-faktor på 0%.

Der indsvejses 3 mm stålstrenge for hver 
600 mm, hvilket sikrer at dugen holdes 
udspændt, og forbliver i sluserne. 

Der kan vælges mellem et udvalg af stan-
dardfarver, som kan ses i vores tekstilbro-
chure eller på www.blendex.dk. Ved kraftig 
mørklægning anvendes dog kun sort dug.  

Bundliste
Bundlisten består som regel af et 20 x 43 
mm ekstruderet aluminiums profil. 

Sluser
Dugen føres i en bundsluse samt 2 sideslu-
ser med børste tætning, hvilket forhindrer 
lysstriber i siden og bunden af systemet. 

Sluserne er udført i ekstruderet aluminium  
60 x 28 mm. 

Betjening
Vi anbefaler at systemer leveres med el-
betjening. Systemet betjenes ved trykknap 
og der kan leveres relæ for impulsbetje-
ning samt etableres styring i forbindelse 
med audio-visuelt udstyr. Mørklægnings-
systemer kan monteres individuelt eller 
sammenkoblet og betjenes enkelt- eller 
gruppevis. 

Trådløse betjeningstryk kan tilkøbes.

Blackout 6G er Blendex’s mørklægningsløsning til indbygning i lofter eller i vindues-
falsen. 
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Vandret snit af kasse, 1:2

Specifikationer 6G 105S

Lodret snit af system 1:2 Lodret snit 1:10

Max 330 cm

Max 300 cm

Max 7 m2

System bredde

System højde

Areal
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Specifikationer 6G 125S

Lodret snit af system 1:2 Lodret snit 1:10

Vandret snit af kasse, 1:2

Max 400 cm

Max 400 cm

Max 12 m2

System bredde

System højde

Areal


