VERTIKALA MARKISER
VS4800
En vertikal markis kan beskrivas som en
utvändig rullgardin i gejdrar eftersom den
går vertikalt med fönstret. Denna typ av
fönstermarkis passar utmärkt på fönster
som är höga eller när fönstren på fasaden sitter så lågt att en traditionell markis
skulle sticka ut och ta plats från trädgården, trädäcket eller gångstigen. Den
vertikala markisen integreras på ett
snyggt sätt tillsammans med fönsternischerna. VS4800 är försedd med kassett
som skyddar väven i infällt läge.
KONSTRUKTION
Denna markis är i vitlackerad eller naturandoriserad aluminium. Gejdrarna fästes
på fönsterram eller på vägg med eller utan
distanser. Finns även möjlighet att välja
wirestyrning istället för gejdrar.

MANÖVRERING
Utvändig eller invändig manövrering med
dragband är standard. Som tillval finns
manövrering med motor. Motorn kan kompletteras med automatiska styrningar, t.ex
fjärrkontroll eller sol- och vindautomatik.

TEXTIL
Till vertikalmarkiser väljer man med fördel
en genomsiktlig screenväv. Genomsikligheten och hur mycket ljus som släpps
igenom varierar beroende på vilken täthet
och färg man väljer på väven som finns i
ett flertal olika färger.
Maxbredd 260 cm

85mm

VIT
RAL 9010

85mm

110mm

Maxhöjd 300 cm

Rekomenderad max yta 6 kvm

NATURANODISERAD

30mm

VS4900
En vertikal markis kan beskrivas som en utvändig rullgardin i gejdrar eftersom den går
vertikalt med fönstret. Denna typen av fönstermarkis passar utmärkt på fönster som är
höga eller när fönstren på fasaden sitter så lågt att en traditionell markis skulle sticka ut
och ta plats från trädgården, trädäcket eller gångstigen. Oavsett anledning blir den på
ett snyggt sätt en del av fönstret när den monteras i nisch eller på vägg. VS4900 har en
kraftig kassett som skyddar väven från smuts och väta i infällt läge. Kassetten finns i två
olika modeller, rundad eller rak.

ANTRACIT
C36

Kan fås i valfri RAL färg som tillval.
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Till vertikalmarkiser väljer man med fördel
en genomsiktlig screenväv. Genomsikligheten och hur mycket ljus som släpps
igenom varierar beroende på vilken täthet
och färg man väljer på väven som finns i
ett flertal olika färger.

Maxutfall 350 cm

SILVER
RAL 9006

145

TEXTIL

VIT
RAL 9010

112

Denna markis är i lackerad aluminium förutom valsröret som är i stål.
Gejdrarna gör att frontprofilen löper
säkert och vertikalt hela vägen.

Maxbredd 500 cm
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KONSTRUKTION

90

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

90

MANÖVRERING
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VZ6105/VZ6125
En vertikal markis kan beskrivas som en
utvändig rullgardin i gejdrar eftersom den
går vertikalt med fönstret.
VZ6105/VZ6125 passar utmärkt för de
större fönsterpartierna. Denna markis är
mycket vindtålig och klarar vindpåfrestningar upptill 27m/s. Denna markis har
en snygg rundad kassett som skyddar
väven från smuts och väta i infällt läge.
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Denna markis är tillverkad i aluminium
som lackeras eller är naturanodiserad.
Gejdrarna och även gavlarna är i lackerad aluminium. Gejdrarna fästes på
fönsterram eller på vägg med eller utan
distanser. Zipfunktionen garanterar en
vindsäkrad väv och maximal spänning
och stabilitet.
Bottenlisten är rundad eller rak beroende
på storlek. Samma gäller för gejdrarna
som också finns i 2 olika storlekar.
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KONSTRUKTION

28

22,4

Bottenlister

TEXTIL

35

Gejdrar

MANÖVRERING

NATURANODISERAD

ANTRACIT
STRUKTUR
RAL7016

Kan fås i valfri RAL färg som tillval.
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VZ6105
Vid bredd 3m blir
maxhöjden 3,5m.
Vid bredd 4m blir
maxhöjden 3m

45

130
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Regleras med utvändig vev eller
motor. Vid val av motor kan den
kompletteras med automatiska
styrningar, t. ex fjärrkontroll eller soloch vindautomatik.

VIT
RAL 9010

34

27,6

Till vertikalmarkiser väljer man med
fördel en genomsiktlig screenväv.
Genomsikligheten och hur mycket ljus
som släpps igenom varierar beroende
på vilken täthet och färg man väljer på
väven som finns i ett flertal olika färger.

Zipfunktion

VZ6125
Vid bredd 5m blir
maxhöjden 3m.
Vid bredd 3m blir
maxhöjden 5m

Vertikalmarkis (VS4800) med screenväv

VZ6105

Genomsiklighet av screenväv

VZ6105

J80457-4

VS4900
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