
FREMTIDENS SOLSKJERMING

Screen System



GODE GRUNNER

•  Meget effektiv mot varme
•  Fasadenøytral – eller en del   

av arkitekturen
•  Tåler mye - tilpasset Nordisk  

klima
•  Mange fargevarianter
•  Automatisering – alle 

styringsmuligheter
• Støysvak

• 5 års garanti
• Energiøkonomisk
•  Hindrer falming på møbler og 

interiør
•  Like lang levetid som vinduet det 

står på
•  Lite vedlikehold
•  Miljøvennlig – hele produktet er 

100 % resirkulerbart

 

Tundra Sceen System  er foretrukket fordi

Hvem er Tundra Sol?

Tundra Sol AS, Norges største screen-
produsent, har siden 1994 spesialisert 
seg på screen som løsning for utven-
dig solskjerming. Tundra satser stort 
på produktutvikling og er den eneste 
leverandøren som produserer et eget 
komplett system; Mini, Midi, Zip og 
Lock Screen. Produksjonen foregår i 
Mosjøen.

Hva gjør vi?

Tundra Screen System er Tundra Sol 
sitt kjerneprodukt. Et system for ut-
vendig solskjerming, utviklet av be-
driften selv, designet spesielt med 
tanke på Nordiske forhold. Dette setter 
høye krav til kvalitet på deler og mate-
rialer. Tundra Screen System utvikles, 
produseres og monteres  med tanke 
på at det skal vare i år etter år.

Hvordan gjør vi det?

Tundras forhandlernett dekker hele 
Norge. Det legges stor vekt på kom-
petanse og kvalitet i alle ledd. Produk-
sjon, salg, montasje og service skal stå 
i stil med  Tundra Sol sitt mål om å bli 
den foretrukne leverandør av screen i 
Norge.

KVALITET OG 
KOMPETANSE

MiniScreen

FASADENØYTRAL

MidiScreen

LITE VEDLIKEHOLD

ZipScreen

HØY VARMEAVVISNING

LockScreen

NORDISK KLIMA

Fasadeløsninger

AUTOMATISERT

Motorstyring

STØYSVAK



Maks bredde:   1800 mm
Maks høyde:  2000 mm
Maks kvm:  3
Betjening:  Snor

Kassett b x h:  54 x 60 mm
Sideskinne b x d: 26 x 25 mm

Mini Screen

Tundra Mini Screen er konstruert for mindre vinduer. 
På glidehengslet vindu monteres den direkte på 
vindusrammen. Tundra Mini Screen® er et meget 
fasadenøytralt produkt – når det ikke er i bruk så 
forsvinner den nesten helt, og i bruk så dekker 
den kun glasset

Tundra Mini Screen er kompakt – det er markedets 
minste utvendige solskjermingsprodukt. Mini 
Screen betjenes med snor og kan ikke motoriseres.

Tundra Mini Screen monteres tett inntil glasset. 
Dette gjør at produktet er meget vindstabilt. Det 
har ikke vært stormskader på Mini Screen siden 
de kom i produksjon i 1994. 

Tundra Mini Screen blir levert med hvite eller na-
turelokserte aluminiumsprofiler som standard. 
Pofilene kan også leveres lakkert i alle *(RAL)far-
ger, etter ønske og behov. Du kan velge mellom 
flere dukfarger og flere tettheter, fra helt lystett 
til godt gjennomsyn. 

BEHAGELIG 
INNEMILJØ

* Arkitekter, designere og kunstnere, malere og interiør-
designere, grafiske kunstnere mote og produktdesignere 
- alle kommunisere gjennom farger. RAL definerer et  
universelt fargespråk.

Det er faktisk bare 3 grader som skiller vår opp-
levelse av for varmt eller for kaldt. Den ideelle 
innetemperatur ligger på mellom 19-22 grader, 
og blir avviket for stort opplever vi det som ubehag. 
Arbeidstempo og mental prestasjon faller dramatisk 
allerede ved 25 grader. Ved 30 grader er effektivi-
teten halvert.

Med Tundra Screen kan du slippe inn den behage-
lige varmen fra vårsola og stoppe den sterke som-
mervarmen. Tundra Screen kan styres med lys- og 
temperatursensorer. Dermed har du alltid  en til-
nærmet perfekt innetemperatur.

Ugunstige reflekser og innfallende lys kan være 
en utfordring. 



Midi Screen
Tundra Midi Screen® er konstruert for større 
vindusfelt. Den kan seriekobles i rekke drevet av 
èn motor. Systemet gjør det også mulig å dekke 
hele etasjehøyder. Tundra Midi Screen først i 
markedet med å seriekoble screenkassettene 
uten avstand. Systemet passer perfekt på 50 mm 
fasadeprofiler.
Konstruksjonen er laget så kompakt som mulig 
med meget solide materialer og profiler.
Produktet motoriseres og automatiseres med 

Somfy’s motorer og styresystemer. Tundra Midi 
Screen kan også kobles til de nye intelligente 
“SMARTHUS” systemene.

Tundra Midi Screen leveres  med hvite eller natu-
relokserte aluminiumsprofiler som standard, men 
kan også leveres lakkert i RAL-farger. På samme 
måte som Mini Screen har du også mange valg-
muligheter i forhold til dukfarger og tettheter.

Tundra Midi Screen
Maks bredde:     3800 mm
Maks høyde:    3500 mm
Maks kvm:    8,5
Betjening:    Motor
Minste bredde kablet motor:  580 mm
Minste bredde trådløs motor: 650 mm
Seriekobling:    Maks 2
Sol og vindautomatikk:  Ja

Kassett + underlist høyde:  127 mm
Kassett b x h:    105 x 95 mm
Sideskinne standard b x d:  25 x 38 mm
Dobbel sideskinne b x d:  50 x 38 mm

UTVIKLET I NORGE 
FOR TØFFE FORHOLD

Tundra legger vekt på å utvikle og levere produkter 
av høy kvalitet. Alle deler i Tundra Screen System er 
basert på varige materialer som er nøye testet.  Enten 
det er 30 plussgrader eller 30 minusgrader skal 
produktet fungere og vare i år etter år. 
Det er faktisk viktig at solskjermingen virker også 
på vinteren. De vannrette solsstrålene fra den lave 
vintersolen er  spesielt skarpe og blendende. Der-
for er det avgjørende at utstyret virker også når 

det er kaldt slik at du får dempet lyset til et be-
hagelig nivå. Screen-duken bør også være være 
myk og smidig slik at opp- og ned-rulling fungerer 
optimalt

Både  duken og kassetten i Tundra Screen System 
er laget av materialer som tåler store påkjenninger 
fra sol, vind, regn, varme og kulde.

Foto: www.sosivertsen.no

Foto: Total Service Kviven. www.t-s-k.no



Det er mange steder i vårt langstrakte land, der 
vær og vind setter ekstremt tøffe krav til utstyr 
og materialer. Zip Screen er utviklet av Tundra 
Sol AS, spesielt med tanke på å dekke behovet 
for stormsikker solskjerming, uansett hvor du 
måtte befinne deg. Tundra Zip Screen har glide-
lås i sidene som gjør at duken holdes stram i alle 
retninger. 
Tundra Zip Screen-systemet er produsert med 
bakgrunn i å levere funksjonalitet i det absolutte 
toppskiktet i markedet. 

For å videreføre Tundra Screens fasadenøtralitet 
monteres Zip Screen med de smaleste Zip-
skinnene på markedet. 

Zip Blackout skal dekke behovet for de som ønsker 
total mørklegging. Om det skulle være hobbyfoto-
grafens mørkerom, filmentusiastens hjemmeki-
no, eller ganske enkelt å ha det mørkt på sove-
rommet i sommermånedene.
Tundra Zip Blackout gjør livet litt mørkere 
- for dem som ønsker det

Tundra Zip Screen
Maks bredde:    3000 mm
Maks høyde:   2750 mm
Betjening:   Motor
Seriekobling:   Nei
Sol og vindautomatikk: Ja

Kassett + underlist høyde: 127 mm
Kassett b x h:   105 x 95 mm
Sideskinne standard b x d: 25 x 38 mm
Dobbel sideskinne b x d: 50 x 38 mm

Bredder under 900 mm på forespørsel

Tundra Zip Screen

er et stormsikkert alternativ til MIDI Screen som 
tåler vindhastigheter opptil 20 m/sek. Glidelåser 
gjør at duken holder seg utrolig stabil og tillater 
ingen bevegelser sideveis, kun opp og ned.
Tundra Zip Screen har markedets mest kompakte 
sideskinner. Vår egenutviklede MonoZip revo-
lusjonerer fasadetilpasning på 50 mm standard 
fasadeprofil. 

Zip Screen

Tundra Zip Blackout
Maks bredde:    3000 mm
Maks høyde:   2600 mm
Betjening:   Motor
Seriekobling:   Nei
Sol og vindautomatikk: Ja

Kassett + underlist høyde: 127 mm
Kassett b x h:   105 x 95 mm
Sideskinne standard b x d: 25 x 38 mm
Dobbel sideskinne b x d: 50 x 38 mm

Bredder under 900 mm på forespørsel Zip Black Out

har de samme spesifikasjonene som Tundra Zip 
Screen, men har i tillegg en lystett screenduk 
som monteres innvendig og stopper alt lys fra å 
slippe gjennom. 
Børster bak kassett, underlist og sideskinner hin-
drer lyset fra å komme inn fra sidene. Dette er et 
ideelt produkt for medierom, møterom og andre 

rom der det er ønskelig med total mørklegging.
I likhet med Midi Screen blir Tundra Zip Blackout 
levert med profiler i enten natureloksert eller 
hvitlakkert aluminium. Lakkering i valgfri RAL-farge er 
også et alternativ. Det er fritt valg blant dukene 
også på Zip Screen, mens Zip Blackout blir levert 
kun med lystett duk. 

Tundra Zip og Zip Blackout er begge stormsikre, og 
har markedets mest kompakte sideskinner

Tundra Zip Blackout

Foto: www.sosivertsen.no

FURET VÆRBITT

Med Tundra Zip Blackout oppnår du total mørklegging



Tundra Lock Screen

Når Lock-screen kjøres ned er det en låse-
mekanisme i bunnskinnen som låser underlisten 
i nedre posisjon. Produktet er bygd opp på et 
samspill mellom motor og låsemekanismen. 
Når underlisten låses spenner motoren opp 
duken med et forhåndsinnstilt moment og 
duken står strammet til motoren kjøres opp 
igjen. Dette produktet er veldig vindstabilt. 
Produktet monteres typisk direkte på fasaden 
og motoriseres alltid. Som alle andre av Tun-
dra Sol sine produkter kommer denne standard 
i hvit eller natureloksert aluminium, men kan 
også lakkeres i valgfri RAL-Farge

Tundra Lock Screen
Maks bredde:    3500 mm
Maks høyde:   3500 mm
Betjening:   Motor
Minste bredde:  580 mm
Seriekobling:   Nei
Sol og vindautomatikk: Ja

Kassett + underlist høyde: 127 mm
Kassett b x h:   105 x 95 mm
Sideskinne standard b x d: 25 x 38 mm
Dobbel sideskinne b x d: 50 x 38 mm

Bredder under 800 mm på forespørsel

Tundra har utviklet en låsemekanisme som gjør at duken 
holdes i spenn. Tundra Lock Screen skjermer selvfølgelig for sol 
og varme men er i tillgg meget stabilt og tåler ekstrem vind og 
vær.  

Tundra Screen System bruker duker fra Ferrari 
Soltis®. Med den spesielle produksjonsmetoden 
og sin produktdesign har tekstilene unike 
mekaniske egenskaper som har gjort disse pro-
duktene til Europas mest solgte i proffmarkedet.

Soltisdukene fås i en rekke farger for perfekt 
samspill med alle typer fasader og arkitektonis-
ke utforminger

Soltis® har tekniske egenskaper som gjør dem 
unike til termisk beskyttelse. De fungerer som 
et varmeskjold mot solstråler og gir en perfekt 
jevn innetemperatur.

  www.ferraritextiles.com

Lock Screen

Foto: Jærsol

TILPASNING

Foto: Avskjerming AS

Foto: Jærsol



Dukteknologi

Precontraint er Ferraris patenterte vevemetode. Stoffet spennes opp under vevingen og det ferdige 
produktet får en unik sidestabilitet som stopper diagonal deformering.

Soltis er 100 % resirkulerbar
Ferrari har utviklet Texyloop teknologien spesielt for resirkulering av kompositt PVC Membraner og 
Soltis® tekstiler. Gjennom forvaltingen av egne produkter er Ferrari forpliktet til en miljømessig bære-
kraftig utvikling. Ferraris utvikling er basert på streng tilknytning til god sikkerhet og miljøpraksis, som 
inkluderer en gjennomføring av ’Life Cycle Analysis(LCA)’ herunder utvelgelse av de beste materialer 
og godt øko-design. Selskapet fikk sin første ISO 14001- sertifisering i 2003.

Somfy er vår leverandør på motorer og styresystemer. Disse produktene styres fra betjeningspaneler, 
fjernkontroll eller ved hjelp av automatikk. Med automtikken Animeo Solo har du hele tiden oversikt 
over vindhastighet, regn, sol og temperatur. Animeo solo har også en oppvarmingsfunksjon som slip-
per inn den varmen som trengs for å oppnå en gitt temperatur. Du kan også definere når dette skal 
skje med smarte tidsinnstillinger. 
Med automatisk styring av Tundra Screen får du større frihet til å gjøre andre 
ting. Energi er dyrt, og med AnimeoSolo kan du ta vare på solener-
gien du trenger og stoppe den du ikke har behov for. 
Animeo Solo er vedlikeholdsfri, og vil være 
en trofast partner i mange år 
fremover.

MOTOR OG AUTOMATIKK

www.texyloop.com

www.renas.no

Somfy styringssystemer

Den spesielle vevemetoden gir meget høy stabilitet

Lock motor

Tundra benytter en spesial-
motor i våre Lock Screen. Motoren 

har innebygdintelligens. Den ’kjenner’ 
momentet når den låses og den justerer seg 

selv ved endestopp. Rør-motorer kan normalt aldri 
seriekobles, men denne motortypen, muliggjørparallell-

kobling av tre motorer på hvert tilkoblingspunkt.

TEK-
NOL-
OGI



Varme
Mørke duker stopper alltid mest varme, og 
forskjellen på Soltis 86 og Soltis 92 duken er 
på ca 10 %. Denne forskjellen er ikke merkbar 
rent fysisk, men utgjør en del i varmekalkyler 
på større bygg.

Lys
Soltis 92 vil alltid være best til å fjerne reflek-
ser i data- og Tv-skjermer. Lyse duker slipper 
gjennom mer lys. Duker med ’kraftig’ farge 
kan sette farge på innfallende lys

Gjennomsyn
Alle dukene vil stoppe innsyn på dagtid, og 
redusere innsyn på kveldstid. På dagtid vil ut-
synet være best med en Soltis 86 duk. I farge-
kolleksjonene finner du de korrekte solskjer-
mingsverdiene for alle dukene.

Utseende
PÅ avstand vil et vindu uten solskjerming se 
mørkt ut, eventuelt farget av omgivelsene. 

Det mest fasadenøytrale vil da ofte være en 
mørk duk. Med en lys eller farget duk vil du 
endre utseende på fasaden, noe som krever 
et større samspill mellom farger, lys og ele-
menter

Rengjøring
Duken kan rengjøres samtidig som generell 
fasaderengjøring utføres. Det kan benyttes 
mildt såpevann ved rengjøring og eventuelt 
svamp.Det må ikke benyttes noen form for 
skrubb, og høytrykkspyler må benyttes med 
forsiktighet. Spesial-rensemiddel for rengjø-
ring av Soltis® dukene kan leveres

Miljø
Alle komponentene i Tundra Screen kan re-
sirkuleres. Ferrari Soltis® produktene resirku-
leres via Texyloop systemet, dette gir 100 % 
gjenbruk av PVC andelen i duken.  Vi benytter 
minimum 40 % av resirkulert emballasje på 
våre produkter.

Tundra er medlem i Renas El-retur.

Som Skandinavisk referanse har vi fått 
utført en sammenlignende produkttest 
for varmeavvisning i Sol-laboratoriet på 
Universitetet i Lund, Sverige. Vi har også 
utført en test på gjennomgang av lys og 
UV-stråler hos Angstroms Laboratories i 
Uppsala, Sverige.
Testresultatene kan du finne på vår hjem-
meside www.tundra.no

Solskjermingseffekt
Tundra Screen leveres med Soltis® duk fra 
Ferrari. Den mest effektive duken stopper 
inntil 97 % solvarme. Det er få solskjer-
mingsprodukter som kommer opp mot 
disse effektene. Den noe åpnere Soltis® 86 

duken stopper mer enn 86 % solvarme og 
gir meget godt utsyn gjennom duken.

Komfort
Monterer du motor og automatikk får 
du en jevnere innetemperatur, og sparer 
energikostnader, og du øker levetiden 
betydelig på ditt Tundra Screen

VALG AV DUK

Dokumentasjon av varmeavvisning

Viktige faktore ved valg av duk:
• Avvist varme
• Filtrert lys
• Utsikt innenfra
• Utseende på fasaden

Se vår prøvekolleksjon



Øyfjellgata 14, 8656 Mosjøen, 
tlf. 75 17 0 11, post@tundra.no 

www.tundra.no

FREMTIDENS SOLSKJERMING

Forhandler

www.tundra.no

w
w

w
.s

os
iv

er
ts

en
.n

o

Screen SystemScreen System


