FRISTÅENDE MARKISER
OMBRAMOBIL
Detta är en fristående markis som
med fördel kan användas på uteplatser eller i trädgårdar där det inte
finns möjlighet att fästa markisen i
fasaden. Denna modell fungerar som
en enhet eftersom markisen går ut
lika mycket på båda sidor när man
manövrerar den. Kan fås med eller
utan kappa.
I infällt läge

252 mm

KONSTRUKTION

2598 mm

En fristående dubbelsidig vikarmsmarkis i lackerat aluminium.
Kassetten skyddar väven från smuts och väta i infällt läge.
Sidorna är formade efter kassetten i lackerat aluminium.
Armarna är tillverkade i aluminium och försedda med dubbla
rostfria wires i knälederna. Detta ger mycket god dukspänning vilket är en viktig del av markisens konstruktion. Frontprofilen har en regnränna.

500 mm

Ställningen som också är i lackerad aluminium fästes med
en förbindningsprofil i markisen. Benställningen är rundad
och har måtten 82 x 50 mm. Denna monteras på
tvärgående fötter i lackerad aluminium på underlaget. Finns
även möjlighet att gjuta ner ett rör för benställningen.

Benställning med gjutet rör

MANÖVRERING

MAXMÅTT:
Bredd 555 cm

Utfall 450 cm

Höjd 260 cm

1500 mm

Benställning monterad ovan mark

2597 mm

2377 mm

Regleras med vev eller motor. Vid val av motor
kan den kompletteras med automatiska styrningar,
t. ex fjärrkontroll och sol- och vindautomatik.

BOXMOBIL
Denna fristående markis består av två
individuella markiser (TX8300) som
kan manövreras oberoende av
varandra och täcker en yta upptill 48
kvm. Denna markislösning lämpar sig
för uteplatser och miljöer där det inte
finns någon möjlighet att fästa
markisen i fasaden eller om utemiljön
inte är i anslutning till huset, t ex.
över poolen. Markiserna är helkassetter som skyddar väven och
armarna mot smuts och väta i infällt
läge. Möjlighet att sammankoppla
flera enheter.

KONSTRUKTION
En fristående dubbelsidig vikarmsmarkis som består av två TX8300 i
lackerat aluminium. Finns både
med en rundad och rak
kassettprofil. Armarna är tillverkade
i aluminium och har invändigt
spända fjädrar med dubbla rostfria
wires i knälederna. Detta ger
mycket god dukspänning vilket är
en viktig del av markisens konstruktion. Det finns även en borslist
som tar bort lös smuts innan
markiserna rullas in och försvårar
att smutsen tränger in i kassetten.

Fotplatta
i betong

Regleras med vev eller motor. Vid val av
motor kan den kompletteras med automatiska styrningar, t. ex fjärrkontroll och soloch vindautomatik.

MAXMÅTT:
Bredd 612 cm

Utfall 800 cm

662 cm vid utfall 700 cm

Höjd 300 cm

3000 mm

571 mm

80 mm

1500 mm

90 mm

rullux.se
LUND
Dalbyvägen 22
046-160150

600 mm

110 mm
600 mm

3000 mm

571 mm

J80453-2

Markiserna kan förses med en
frontrullgardin i framkant. Med en
frontrullgardin som är max 120 cm
i framkant ökar det möjligheten att
stänge ute ljuset och hålla värmen
kvar under markiserna på kvällen.
Manövreras med vev oberoende av
markiserna och är dold i frontprofilen.

Rak kassett

MANÖVRERING

Benställningen är i lackerad
aluminium, 80 * 80 mm. Fotplattan
i betong står fristående eller så
gjuts ett rör ner för benställningen.

TILLVAL

Rundad kassett
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