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Vilken användning?
Vikarmsmarkis
Orchestra
Sunworker
Sunworker Metal

Fallarmsmarkis
Orchestra
Sunworker
Sunworker Metal

Dicksons tyger
har allt...
Dicksons Forskning och
Utveckling: en ständig jakt
på innovationer

Korgmarkis
Orchestra

Oavsett om det ligger i fibrerna själva eller i hur
de behandlats, får du fördelen av Dicksons
senaste produktförbättringar. Ett exempel är
den senaste generationen av tyget Orchestra:

> Ytan på akrylfibern Sunacryl har modifierats
för att förbättra luftcirkulationen och isoleringsförmågan. Tyget är därmed mer « slutet »
och tätare, och skyddar dig ännu bättre mot
UV-strålning.

Fast korgmarkis
Orchestra
Sunworker
Sunworker Metal

Altanmarkis
Sunworker
Sunworker Metal
Orchestra

Variabel kappa
Sunworker
Sunworker Metal
Orchestra

> Orchestra är också mer « stabilt »: tyget
har sträckts i en behandlingsfixtur och därefter
fixerats vid hög temperatur: det har medfört
en bättre dimensionell stabilitet
som förhindrar att tyget deformeras eller bildar fickor.

De står emot allt
Hela fibern från start…
Dekorationstyg utomhus
Sunworker
Sunworker Metal
Orchestra

Solsegel
Orchestra
Sunworker
Sunworker Metal

Sunacryl, 100% spinnfärgad akryl (Orchestra):
de förstklassiga pigmenten impregneras i
fiberns kärna redan vid tillverkningen (i motsats
till när färger appliceras utanpå tråden och
stannar på ytan); det ger en tråd som är färgad
rakt igenom och ett tyg med exceptionell
hållbarhet, motståndskraft och färgtålighet.
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Vertikalmarkis screen
Sunworker
Sunworker Metal
Orchestra

Gardinavskärmning
Sunworker
Sunworker Metal

Lamell gardiner
Sunworker
Sunworker Metal

Trådfärgning

Spinnfärgning

Ytbehandlad, spinnfärgad PVC polyester
(Sunworker, Sunworker Metal): detta tyg
erbjuder polyesterns fulla resistens, brandsäkra
egenskaper, mikroperforering (som gör att du kan
se inifrån utan att synas utifrån) samt ett enkelt
underhåll (en fuktad tvättsvamp räcker för
rengöring).

Tyget skyddar dig
mot allt...

En väl utvecklad vävteknik
I enfärgad duk (Orchestra): för en mycket
tät väv som stänger ute vatten, värme och
UV-strålning.
Med Rachel Trameur-teknik (Sunworker,
Sunworker Meta l) : gö r de t m ö jligt fö r
trådarna att röra sig oberoende av varandra för
att fördela och absorbera den mekaniska
energin vid begynnande revor.

Därefter, en behandling
CLEANGARD (Orchestra): den ultramoderna
ytbehandlingen NPP (Nanotechnology
Protection Process) baseras på en extremt
tät bindning av nano-molekyler som skapar
en ogenomtränglig barriär mot vatten
och stöter bort fläckar. Därmed uppnås
en max vattenavstötning (5/5 vid spraytest)
och en exceptionell vattenresistens (350
mm vid vattenpelartest).

GARANTI*

ÅRS

* Orchestra
** Sunworker, Sunworker Metal
e våra allmänna garantiregler
på www.dickson-constant.com

**

ot dåligt väder:
Vår fiberbehandling och vävteknik ger oss
överlägsna resultat vid Schmerber-test (resistens
mot vattentryck). Vatten och smuts kan inte penetrera markiserna…

ch mot solen:
Känslan av komfort och välmående som följer
med ett tyg från Dickson beror framför allt på
tre faktorer: den termiska komforten, det
visuella skyddet samt förstås filtreringen av
UV-strålning. Dessa parametrar är direkt
beroende av tygets färg.
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De är hälsosamma för dig
och vänliga mot naturen
I färgningsprocessen slängs inte spillvattnet
bort
Medan traditionella färgningsprocesser ger upphov till
giftiga restprodukter, undviks detta med Dicksons
exklusiva spinnfärgningsprocess. Den förbrukar dessutom
mindre vatten och energi.

Deras slutbehandling har låg vattenförbrukning
I vår produktionsanläggning i franska Wasquehal använder vi samma vatten för flera successiva moment, och vi
återvänder huvuddelen av vårt spillvatten. Energin i
spillvattnet används dessutom för att värma det rena
vattnet.

Tygernas livslängd är två till tio gånger
längre än för traditionella tyger
Tack vare den längre livscykeln är deras miljöpåverkan
betydligt lägre än för exempelvis bomullstyger.

Slutligen, tygerna har testats
av OEKO-TEX 100

CQ 638/2

IFTH

Denna stämpel intygar att tygerna inte godkänner giftiga
substanser och inte medför någon hälsorisk för huden eller
miljön.

Kundinformation
Våra tyger är tillverkade av SUNACRYL spinnfärgad akrylfiber för att uppnå högsta kvalitet. Vår
omsorgsfulla beredning och tillverkning gynnar
produktegenskaperna ytterligare. Trots detta
kan du komma att upptäcka mindre defekter
efter montering av markisen. Exempel på detta
är skrynkelmärken, strimmor, småveck längs
med stickningen, mitt på väven eller i vissa fall
även överlappning.
Dessa knappt märkbara defekter är naturliga
egenskaper för akrylfibern och påverkar inte
markisvävens prestanda. Montören kan därför
aldrig hållas ansvarig för dessa smärre
skönhetsfel.
1 - Skrynkelmärken
Till följd av hanteringen under sömnad, tillverkning och montering kan akryl tyger som behandlats med fluorhaltig harts uppvisa strimmor
som syns i motljus. Optiska effekter kan även
uppstå på grund av skillnader i ljusets brytning.
2 - Veck
När markisväven rullas kan veck bildas mitt på
tyget eller längs med stickningen.
3 - Strimmor / vita märken
På grund av hanteringen kan små vita märken
uppträda på akryltyger som är behandlade med
fluorhaltig harts. Dessa syns tydligast på ljus
markisväv vid inspektion i motljus.
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Dessa smärre defekter innebär inte att markisväven behöver bytas ut. Men om du under femårsgarantin upptäcker minsta problem vad gäller
markisvävens egenskaper i fråga om hållfasthet,
färg- och rötbeständighet m.m. ber vi dig
meddela oss om detta.
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