TERRASSMARKISER
ÖPPNA
TM7400
En klassisk terrassmarkis i
stilrent utförande. Passar
utmärkt att montera under
ett takutsprång, takstolslåda
eller annan utskjutande del
på fasaden. Kan även monteras på vägg eller som
balkongmarkis. Som tillval
man man förse denna markis
med ett skyddstak som gör
markisen mer komplett och
skyddad mot smuts om man
inte har något takutsprång.
KONSTRUKTION
Konstruktionen är i lackad aluminium och valsröret förzinkat stål. Med Dyneema-band över
vikarmarnas knäleder och armfäste får markisen en god och hållbar dukspänning vilket är
en viktig del av markisens konstruktion.
MANÖVRERING
Regleras med utvändig vev eller motor. Vid val
av motor går det att komplettera med automatiska styrningar t.ex fjärrkontroll eller sol- och
vindautomatik.

TILLVAL

RAL 9010

VIT

SILVER

ANTRACIT

319 mm

283 mm
260 mm

TM7400 kan sammankopplas
med flera enheter för styrning i grupp. Aluminiumtak
med tillhörande gavlar kan
monteras över markisen.
Taket och gavlar finns att få
i vitt, silver och antracit.
Sprängskiss utan tak

Maxbredd 700 cm, vid seriekoppling 1500 cm

Sprängskiss med tak

Maxutfall 400 cm, 350 cm över 600cm bredd

TM8130
En robust markis som
är öppen utan kassett.
Passar utmärkt att
montera under ett
takutsprång, takstolslåda
eller annan utskjutande
del på fasaden, kan
även monteras på vägg.
TM8130 har många
olika tillval som kan
väljas och utveckla
markisen efter önskemål
och förutsättningar.
Det finns även möjlighet att montera ett skyddstak över markisen. På alla modeller
förses markisen med en kappa i framkant, om man önskar det.

KONSTRUKTION:
Konstruktionen är i lackerad aluminium och valsröret förzinkat stål. Armarna är
försedda med dubbel rostfri wire i knälederna. Detta ger en mycket god dukspänning
vilket är en viktig del av markisens konstruktion. Frontprofilen är också av aluminium
och har en rundad form för ett modernt utseende.

MANÖVRERING
Regleras med utvändig vev eller
motor. Vid val av motor går det att
komplettera med automatiska
styrningar t.ex fjärrkontroll eller soloch vindautomatik.
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Maxbredd 1800 cm Maxutfall 350 cm

RAL 9010

RAL 9006

C36

VIT

SILVER

ANTRACIT

Kan fås i valfri RAL färg som tillval.

TILLVAL TM8130
SKYDDSTAK
Ett skyddstak i lackerad aluminium som
monteras ovanför markisen och är
ställbart. I framkant på taket finns en
borstlist som tar bort lös smuts innan
markisen rullas in och försvårar att
smuts fastnar på väven. Finns att få i
samma färger som markisen. Önskar
man täta mellan markistak och vägg
kan man mot tillägg få monterat en
gummitätning i bakkant av markistaket.
Som alternativ till skyddstak finns
semikassett TX8100.

FRONTRULLGARDIN
TM8130 kan förses med en frontrullgardin i framkant som styrs manuellt och
oberoende av markisen. Frontrullgardinen går att få med markisväv eller
genomsiktligt screenväv. Går att kombinera med övriga modeller av denna
markis förutom justerbar lutning.
Maxbredd 700 cm

Maxhöjd 120 cm

JUSTERBAR LUTNING (TM8135)
Enkel justering av markisens lutning. Ett
vevreglage som gör det möjligt att
justera markisens lutning 0-60 grader.
Kan kombineras med övriga tillval
förutom frontrullgardinen.
Maxbredd 600 cm

Maxtufall 350 cm

KORSADE ARMAR (TM8133)
Denna markis gör det möjligt att ha
längre utfall än markisen är bred. För
att göra detta möjligt korsas armarna.
Denna markis går att kombinera med
övriga tillval.
Maxbredd 775 cm

Maxutfall 350 cm

TM8900
Denna markis har speciella teleskoparmar vilket gör det möjligt att få
denna markis i större dimensioner.
Teleskoparmar gör att väven är
spänd oavsett vilket läge den ställs i,
vilket gör TM8900 till ett mycket bra
val för t ex. restauranger och uteserveringar. Kan med fördel förses med
vattentät väv för regniga dagar.
Denna markis kan endast manövreras med motor, vev är ej möjligt.
Förses med kappa i framkant, om man önskar det. Skyddstak kan monteras över markisen för att skydda den mot smuts om den inte monteras under t ex. ett takutspång.

Maxbredd 1800 cm

Maxutfall 500 cm

RAL 9010

RAL 9006

C36

VIT

SILVER

ANTRACIT

Kan fås i valfri RAL färg som tillval.
Väggmonterad TM8900
med skyddstak

TM8130

TM8900

Sammanställning över vilka
olika val och möjligheter
som finns på öppna
terrassmarksier.

TM7400

ÖVERSIKT

MAX BREDD

700cm

1800cm

1800cm

MAX UTFALL

400cm

350cm

500cm

VEV

MOTOR

FRONTRULLGARDIN

STANDARD
TILLVAL
EJ MÖJLIGT

PITCH

FAST TAK

KORSADE ARMAR
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