TERRASSEMARKISE
STANDARD – Med eller uten aluminiums tak

Standard terrassemarkise er en sterk og fleksibel markise med tidsriktig design.
Velg mellom å ha markisen åpen, eller med helstøpt aluminiums tak.
Den kan også leveres med nedsenkbar front også kalt multifront. (Kan senkes 140cm ned).
Leveres med kraftige markisearmer som gir duken optimalt spenn samt forsterket dukrør.
TEKNISKE DETALJER
•
•
•
•
•
•

MOTOR/AUTOMATIKK

Tilvalg for tak eller multifront.
Kryssforsterket bærerør i
aluminium. (Unikt i markedet)
Max bredde: 7m
Max utfall: 3,6m
Fallvinkel: 5-40 Grader
Markise armene er i forsterket
aluminium med syrefast rustfritt
kjede.

MARKISEARMER/UTFALL (Minimum bredde):
Arm 160cm = Minste bredde på vegg 210cm
Arm 210cm = Minste bredde på vegg 260cm
Arm 260cm = Minste bredde på vegg 310cm
Arm 310cm = Minste bredde på vegg 360cm
Arm 360cm = Minste bredde på vegg 410cm

MARKISEN LEVERES I FØLGENDE KONSTRUKSJONSFARGER:
RAL 9010

RAL 9006

RAL 1015

RAL 8014

FSM71319

Hvit Matt

Sølvgrå Matt

Beige Matt

Brun Matt

Antrasitt Matt

hvit mattLy

Profilene på markisen blir pulverlakkert med pulver ifra det berømte sveitsiske firmaet IGP.
IGP-DURA|CLEAN Teknologi er en avansert høyteknologisk overflatebehandling av aluminium som stiller strengere krav til
produsenten. Våre markiser har høyeste klassifisering av motstandsdyktighet på korrosjon av aluminium.
Lakkeringen har betegnelsen SEASIDE CLASS og er perfekt for norske forhold.

TERRASSEMARKISE
STANDARD – Med eller uten aluminiums tak
MARKISEDUK
Alle tekstiler leveres av de ledende leverandører av dette i Europa. Duker er impregnert av høyeste
kvalitet med TEFLON eller SCOTCHGUARD beskyttende middel. Det skapet en perfekt beskyttende
barriere og forsterker stoffets klimatiske og hydrofobe egenskaper.
Vi anbefaler en CBA Fiberduk, på grunn av dukenes sterke egenskaper:

Ekstraordinær fargeekthet, høy motstand mot vanntrykk, sterkere, strammere,
enestående selvrensende effekt, utseende som oser av kvalitet og gir god UV-beskyttelse.

NOTATER

Eventuelt elektrikerarbeid er aldri inkludert i monteringspris.
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