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Skyddstak är tillbehör.

Tillbehör
¨ Skyddstak.
¨ Gavlar till skyddstak.
¨ Takstolskonsoler för montering under
lutande takstolar, 0-45°.
¨ Teleskopstag för förankring i framkant.
¨ Motorer , automatik och övrig elektrisk
utrustning - se nedan.
¨ Flexiarmar.
¨ Reklamtryck.

Utfall
Classic finns med 125, 160, 210, 260 och 300
cm utfall. V id störr e utfall rekommenderas
Royal Classic som är en kraftigare markis med
ett utfall på upp till 400 cm.

Material
¨ Stativet består av naturanodiserade strängpressade aluminiumprofiler och med detaljer
i pulverlackerat aluminium (t ex armbeslag)
eller polymera material (t ex ändskydd).
Skruvar och axlar är av rostfritt och
förzinkat stål.
¨ Armarna är fjäderbelastade.
¨ Lackerade detaljer är vita i RAL 9010 som
standard, men kan även liksom stativet i
övrigt, specialbeställas i valfri RAL-kulör.
¨ Markisväven är av 100% polyakrylfiber
med Scotchgard impregnering.
Ljushärdighet är 7-8 av 8.

Montering
¨ Monteras enkelt på vägg eller i tak.
¨ Vid montering i lutande takstolar, sätts
markisens konsoler i takstolskonsoler, som
först skruvats fast i takstolen.
¨ Armarna går att justera steglöst 0-45°.

Manövrering
¨ Manuellt med vev.
¨ Med elmotor, styrd med strömbrytare,
fjärrkontroll, automatik eller med en
kombination av dessa.

Motorer och automatik
Markisen kan förses med elektrisk motor som
monteras osynlig och skyddad inuti markisröret.
En motordriven markis kan styras på olika sätt:
¨ Manuellt med strömbrytare inomhus (ingår i
standardutförandet), med strömbrytare
utomhus eller fjärrkontroll.
¨ Halvautomatiskt med fjärrkontroll.
Markisen fälls ut manuellt med fjärrkontroll
men är kopplad till en vindvakt som drar in
markisen vid för stark vind.
¨ Helautomatisk med solgivare och vindvakt.
Markisen fälls ut när solen kommer fram
och dras in när vinden blir för stark.
¨ Något av ovan i kombination med
tidsstyrning.
¨ Vid flera markiser kan man välja mellan
individuell styrning av varje markis och
samtidigt styrning av alla markiser eller
båda delar.
.

Miljöinformation
Markisen är återvinningsbar med undantag för
markisduken samt några mindre detaljer som
t ex rostfria skruvar. Markisduken avger vid
förbränning hälsovådlig rök.
CE-märkningen garanterar
EU:s produktsäkerhetsregler.

Classic
Terrassmarkis

Classic är avsedd för villaterasser, balkonger , uteserveringar , kiosker, butiker
m fl där du behöver fri gånghöjd under
markisen.
Monteras på vägg eller i tak och kan
kompletteras med skyddstak. Manövreras med motor eller manuellt med vev.
Armarnas fallvinkel kan justeras steglöst
0 - 45°. För att klara extra stark vind kan
framkanten förankras med ett särskilt
teleskopstag.
Låt uteplatsens storlek styra storleken
på markisen!

Måttagning
¨ När markisen skall ge solskydd för ett
fönster eller fönsterparti bör markisens
bredd anpassas så att den ger skydd också
för sol från sidan.
¨ Markisens bredd är lika med det yttre
måttet på stativet. Markisduken är 12 cm
smalare.
¨ Långa fasader kan täckas genom att seriekoppla två eller flera markiser.
¨ Du får större valmöjligheter om du väljer
två korta markiser istället för en lång på en
större uteplats.
¨ Ange reglagesida sett utifrån.

