
Skodder
Vindstabil og dekorativ solafskærmning

Blendex´s skodder er et æstetisk valg af solafskærmning, da vi ikke alene lægger vægt på effektiv solafskærmning, 
men også på vores produkters udseende og vi indgår gerne i et samarbejde med arkitekter omkring udvikling af nye 
designs og løsninger.

Stor holdbarhed og vindstabilitet
Blendex´s skodder er fremstillet i vejrbestandige materialer og er i modsætning til andre former for solafskærmning 
yderst vindstabile. 

Fleksibel solafskærmning 
Skodder er en effektiv og fleksibel form for solafskærmning, da de kan køres for efter behov. De er derfor med til at 
mindske behovet for klimaregulering og reducere energiforbruget. 

Æstetisk og fleksibelt design
Skodder kan monteres med stående og liggende lameller eller dug. Herudover kan vi levere lameller i specielle 
materialer som træ, glas og kobber. På den måde kan solafskærmningen medvirke til at forme bygningens arkitekto-
niske udtryk. 



Kundetilpassede 
skodder
Blendex har, på baggrund i vores erfaringer fra sol-
skærme og screens, udviklet et system til skydeskod-
der. Systemet er baseret på en aluminiumsramme, der 
skydes på en skinne. Selve skodden kan bestå af træ, 
aluminium-, glas- eller kobberlameller samt screendug. 
Kun fantasien sætter grænser. 

Udover skydeskodder tilbyder Blendex også skodder 
fastmonteret på en oplukkelig vinduesramme, eller 
skodder som prydelementer, fastmonteret på facaden.

Betjening af skodder
Skodderne kan være mobile, således at de kan flyttes 
på en skinne, eller være fastmonteret på en oplukkelig 
vinduesramme. Mobile skodder leveres som standard 
el-betjente og tilsluttes eventuelt automatisk styring 
baseret på sol- og temperaturfølere samt tidsure. 
Herved opnås en fuldstændig automatisering af skod-
derne, og brugerne behøver ikke at besvære sig med at 
betjene dem. 

Alternativt kan mobile skodder betjenes manuelt gen-
nem vinduesåbningen eller ved hjælp af en indvendig 
drejestang. 

Aluminiumsskodder med dug

Bevarer udsynet
Screen-duge fremstilles normalt af et transparent materiale. Det giver brugerne af bygningen mulighed for at 
bevare den visuelle kontakt til omgivelserne når solafskærmningen er i funktion.

Beskytter effektivt mod sollys og -varme
Skodder med screendug er en effektiv solbeskyttelse, da dugen afviser op til ca. 80 % af solens varmestråler. 
Dette mindsker opvarmningen af bygningen og begrænser lysgennemtrængning. 

Stort udvalg af farver
Screenduge findes i et stort udvalg af farver, så vi altid kan finde den nuance, der passer bedst til et givent pro-
jekt. De mest populære farver er indenfor spektret hvid til sort, men vi tilbyder også duge i stærke farver, der 
kan anvendes til at præge lyset i en bygning. 

Høj farveægthed
Uanset hvilken farve der vælges har alle vores duge  en høj farveægthed, og falmer således ikke så let.  

Manuelt betjente skodder med Zephyr-lameller.



Aluminiumsskodder med lameller

Skodder med lameller
Skodder med lameller er en dekorativ og fleksibel form for solafskærmning. Ofte tages 
der udgangspunkt i en af vores standard Rectus-profiler når der skal vælges en skodde-
løsning, man vores øvrige lameltyper kan også anvendes. Afstanden mellem lamellerne 
afpasses efter facadeorientering og den ønskede afskærmningsgrad. Lamellerne kan 
sidde frit på rammen eller der kan være en udvendig ramme, der afslutter hele elemen-
tet.

Indeklima
Lamellerne fungerer ved at reflektere eller absorbere solens stråler, så disse ikke træn-
ger gennem vinduet og opvarmer bygningen. Derved sikres et godt indeklima uanset 
vejrforhold og man vil opleve en betragtelig reduktion i energiforbruget til ventilation og 
klimaregulering. 

Smukt og fleksibelt design
Vores ekstruderede lameller og mange grundsystemer, giver vide muligheder for at 
fremstille smukke og æstetiske skodder, der let integreres i en bygnings design. Vi har et 
stort udvalg af lameludformninger og -materialer som standard, men da  Blendex selv 
producerer alle dele af vores solskærme, har vi desuden mulighed for at tilvirke unikke 
profiler på baggrund af specialfremstillet værktøj og dermed levere skodder i enestå-
ende design. 

Langtidsholdbar løsning
Skodder i aluminium er meget vejrbestandige og kræver kun minimal vedligeholdelse. 
Ved overholdelse af vores serviceforeskrifter har en skodde en forventet levetid på om-
kring 20 år.

Skydeskodder med Rectus-lameller monteret på Kildegården Genoptræningscenter i Søborg.

Manuelt betjente skodder med Zephyr-lameller.



Skodde med Rectus-lamel.

Standardsystemer
Blendex tilbyder et standard skoddesystem, der er nærmere beskrevet i det enkelte produktblad. Til projekter, hvor behovet 
overstiger standardløsningen, har vi desuden mulighed for at fremstille brugertilpassede produkter. Kontakt Blendex for yderli-
gere information. 

Skodde med Rectus-lamel i nærbillede.

Grusbakken 1-3 - DK- 2820 Gentofte
Telefon: 44480956 - salg@blendex.dkwww.blendex.dk

Forsidebilleder: Skydeskodder med Rectus-lameller monteret på Kildegården Genoptræningscenter i Søborg.

Skydeskodde med lameller 

Profiloversigt - skodder
Lameloversigt - Blades
Lameloversigt - Wings
Lameloversigt - Rectus

Skodde 8A

Profiloversigt
Bladeslameller
Wingslameller
Rectuslameller

Typer                     Produktblad

8 A. Skydeskodde

Elegant og solid
skydeskodde med lameller 

Skydemekanisme    
Skodden ”hænger” i en køreskinne, der 
fastgøres til et bærende bygningselement, 
såsom mur eller vinduesniche.   

Skodden fastholdes i den rette position 
ved hjælp af en vinkelstyreskinne i bund. 
Det samlede system har en høj vindstabili-
tet og er testet til vindklasse 6.

Motor og køreskinne afskærmes med et 
elegant dækprofil, der fuldender løsningen 
og beskytter systemet.

Fastgørelsesbeslag
Fastgørelsesbeslag til køre- og styreskinne 
er udformet i aluminium og således meget 
vejrbestandige. 

Lukkemekanisme
En specialkonstrueret låsemekaniske for-
hindrer at skodden glider op.
 
Lameller    
Der kan vælges mellem Blendex´s elegante  
og holdbare Blades-, Wings- og Rectus-
aluminiumslameller.  Se de enkelte lamel-
datablade for mere information.

Afstanden mellem lamellerne afpasses 
efter facadeorientering og den ønskede 
afskærmningsgrad. Lamellerne fastgøres 
i en udvendig ramme, der afslutter hele 
elementet (Frame).

Indeklima
Lamellerne fungerer ved at reflektere el-
ler absorbere solens stråler, så disse ikke 
trænger gennem vinduet og opvarmer 

bygningen. Derved sikres et godt inde-
klima uanset vejrforhold og man vil opleve 
en betragtelig reduktion i energiforbruget 
til ventilation og klimaregulering. 

Overfladebehandling  
Alle synlige aluminiumsdele leveres som 
standard pulverlakeret i et udvalg af RAL-
farver eller natureloxeret.

Betjening   
Vi anbefaler at systemerne leveres med en 
støjsvag indbygget motor, kombineret med 
solsensor, der automatisk kører skodderne 
for ved sol. Dette giver den optimale løs-
ning for brugerne, forbedrer indeklimaet 
og mindsker behovet for ventilation og 
køling. Én motor kan trække flere sam-
menkoblede systemer, som betjenes ved 
hjælp af et betjeningstyrk monteret på 
indervæggen. 

Hvor facadekonstruktionen tillader det kan 
manuel betjente (skubbebare) skodder 
desuden leveres.
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Skydeskodde 8A er en enkel og elegant form for mobil solafskærmning, der på effektiv vis skærmer for solen, uden at hindre udsynet. Skodderne er el-betjent og kan monteres med Blendex´s udvalg af lameller i forskellige farver, således at de kan tilpasses det enkelte byggeri. 
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Profiloversigt
Profiler til Blendex-skodder

Typebetegnelse
(Bredde/højde i mm)

Profil
(Skaleret til 30%) Vægt

(kg/m)
Perimeter 
(m2)

Maksimal spændvidde 
(i mm)

Producentnr.

00 150 300 450Køreskinne

Rammeprofil

Søjleprofil

Frontprofil
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Lameloversigt
BLADES-lameller til Blendex solskærme

Typebetegnelse
(Bredde/højde i mm)

Profil
(Skaleret til 25%) Vægt

(kg/m)
Perimeter 

(m2)
Maksimal spændvidde 

(i mm)
Producentnr.

00 150 300 450DTB 100/22
1,03 209 2300 2350 2450 2600 NP. 13047x

DTB 120/21
1,19 248 2300 2300 2400 2600 NP.13747x

DTB 150/30
2,16 311 2900 2950 3050 3250 NP. 12908x

DTB 180/30
2,67 370 2950 3000 3100 3350 H. DAS 3199

DTB 200/33
2,85 410 3150 3200 3300 3550 H. DAS 3216

DTB 240/36
3,38 492 3350 3450 3550 3800 H. DAS 3224

DTB 300/50
4,23 620 4150 4250 4400 4700 NP. 13435x

De anførte maksimale spændvidder er gældende ved en acceptabel udbøjning for egenvægten på 1/750 af spændvidden. Der er IKKE medtaget nogle variable laster, som f.eks. snelast og vindlast.
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Lameloversigt
RECTUS- lameller til Blendex solskærme

Typebetegnelse
(Bredde/højde i mm)

Profil
(Skaleret i 25%) Vægt

(kg/m)
Perimeter 

(m2)
Maksimal spændvidde 

(i mm)
Producent nr.

00 150 300 450R70/10
0,736 159 1550 1600 1650 1800 H. 090104

R100/20
1,442 239 2500 2550 2650 2850 A. P2-5261

R150/20
2,209 340 2600 2600 2700 2900 A. P25 22710

R200/25
2,892 450 3050 3100 3200 3400 A. P2 6673

R220/25
0,594
3,037

158
663

4200 4250 4400 4700 A. 09089
A. 09088

R240/20/40
3,642 537 3500 3550 3700 3950 A. P28 22709

R300/25
4,768 649 3000 3050 3150 3350 A. P12225

De anførte maksimale spændvidder er gældende ved en acceptabel udbøjning for egenvægten på 1/750 af spændvidden. Der er IKKE medtaget nogle variable laster, som f.eks. snelast og vindlast.

50

25
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Lameloversigt
WINGS-lameller til Blendex solskærme

Typebetegnelse
(Bredde/højde i mm)

Profil
(Skaleret til 20%) Vægt

(kg/m)
Perimeter

(m2)
Maksimal spændvidde 

(i mm)
Producentnr.

00 150 300 450DT 120/21
1,16 247 2000 2050 2100 2300 NP. 13807

DT 120/28
1,36 2350 2400 2500 2700 SDC

DT 180/34
2,25 372 2800 2850 2950 3200 A. E70229

DT 200/23
2,15 405 2100 2150 2200 2350 H. DAS 3214

DT 220/30
2,33 448 2550 2600 2700 2900 NP. 13833x

DT 240/30
3,2 488 2450 2500 2600 2800 A. P13806

DT 240/40
3,694 0,489 3000 3050 3150 3400 A. P28 22716

DT 300/35
4,58 2750 2750 2900 3100 DONG

DS 390/78
5200 5300 5450 5850 H. 

2xDAS 3155
2xDAS 3188
1xDAS 3177DTA 450/70

8,0 4550 4600 4800 5150 H. 1xDAS 3155
1xDAS 3158
1xDAS 3203
1xDAS 3205
1xDAS 3156DS 480/86

11,5 5500 5600 5800 6000 H. 
2xDAS 3155
2xDAS 3158
1xDAS 3169De anførte maksimale spændvidder er gældende ved en acceptabel udbøjning for egenvægten på 1/750 af spændvidden. Der er IKKE medtaget nogle variable laster, som f.eks. snelast og vindlast.


