Markisolette

Markisolette MS400 är en kombination av vertikal markis och
fallarmsmarkis
Profiler och beslag lackeras alltid i önskad Ral-färg
Väv ligger helt skyddad i en aluminiumkassett
Stort utval av textilier i 100% spinnfärgad akryl eller screenväv
Markisolette motoriseras alltid och kan med fördel anslutas till en
automatisk styrning t.ex.sol & vindautomatik

Markisolette fönstermarkis
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Stativ lackeras
alltid enligt
önskamål.

Standard 600 mm
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Prestanda
Markisolette är avsedd för fönster där fönsterhöjder över 2000 mm.
Denna konstruktion medför litet vindfång och eliminerar effektivt infallande sidoljus.
En konventionell markis skulle i detta fall kräva för stora armlängder,
med för stort vindfång som resultat. Markisduken på Markisolette faller
rakt vertikalt ned, för att efter c:a 2/3 av fönstrets höjd fälla ut armar om
600 mm längd. Infallande sidoljus elimineras också bättre med denna
modell.

Standardavstånd
vägg c/c geider 87 mm
Kan anpassas

Distanshållare i aluminium för
infästning av sidogeider.
Längd kan anpassas beroende
av montageförhållanden

Profiler
Kassett och frontprofiler i strängpressad naturanodiserad aluminium.
Upprullningsrör 70 mm galvaniserat stål.
Profiler till armar i strängpressad och lackerad aluminium.
Detaljer till armar i pressgjuten och lackerad aluminium
Samtliga lackerade detaljer och profiler kromateras före lackering
Utfallsarmar
Utfallsarmar som standard 600 mm

Frontprofil i aluminium
Mått ø40 mm

Färger
Profiler och detaljer lackeras alltid enligt önskemål från kund
Väv
Markisväv kan erhållas i ett stort urval av färger.
Textilier 100% spinnfärgad akryl, speciellt anpassad för
utomhusbruk.
Markisolette kan även förses med Screenväv
Se Elissi textilkollektioner

Enkel sidogeider av strängpressad aluminiumprofil.
Mått ø42 mm

Reglage
Markisolette regleras med motor.Max 3 enheter kan seriekopplas till en
motor. Automatisk styrning kan anslutas.
Måttuppgifter
Markisolette levereras med maxbredd 3500 mm och maxhöjd 4000 mm.
Övrigt
Markisolette kräver ingen separat infästning av kassett. Sidogeider
monteras med distanser och kassett monteras sedan på sidogeider.

Dubbel sidogeider av strängpressad aluminiumprofil.
Mått ø42 mm

