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JSA rulleskodder anvendes hvor
kravene til sikring er begrænsede,
men hvor der ønskes en præventivt virkende afskærmning af værdier og af lokaler hvor indsigt
ønskes hindret.
Rulleskodder er en effektiv,
varmeisolerende og energibesparende klimaskærm, der giver
beskyttelse mod lys, lyd, vand og
støv. Med disse egenskaber er
JSA rulleskodder endvidere den
ideelle løsning til aflukning af bl.a.
garager, kantineafsnit og billetsalg.
JSA rulleskodder består af styreskinner i ekstruderet aluminium
med PVC støjdæmpningsindlæg
samt måtteprofiler med enten extruderede aluminiumsprofiler eller
aluminiumsprofiler med polyurethan-skumfyldning. Kasser og
blændskærme er fremstillet af
presset aluminium.
Opskummede profiler leveres i
farverne hvid, grå eller sølv.
Ekstruderede profiler, styreskinner, kasser og blændskærme leveres som standard natureloxeret og
kan leveres farveeloxeret eller med
pulverlakering i standard RAL farve
efter ønske.
JSA rulleskodder monteres problemfrit i og på enhver bygningskonstruktion, enten i vinduesniche
eller på væg.
JSA rulleskodder leveres med
230 V rørmotor. Kan også leveres
manuelt betjent med optræksgjord
eller gear med håndsving.
I egne produktionshaller fremstiller JSA Sikring også SKAFOR
godkendte alu rullegitre, ALUP rullegitre, alu/stål rullegitre, jalousier,
pladeskabe, pressegitre og rullegitre i specialudførelse.
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