
Terrassmarkis

FA48

Terrassmarkis med halvkassett. Kassetten 
skyddar duken för väder och vind och ger 
den längre livslängd samt ger ett mer desig-
nat intryck. I infällt läge är duken helt dold. 
Kan fås med vinklingsfunktion. Frontrullgar-
din  och teleskopstag som tillval.

FA48 fungerar för både montering i vägg 
eller under tak. Vid väggmontering kan 
även  profil mot vägg väljas till som skydd 
till markisen. De flesta hårdvarudelar är 
tillverkade i lättskött aluminium. Stativfärg 
finns i vitt, grå eller svart/struktur, samt 
 speciallack mot extra kostnad.

Egenskaper
HALVKASSETT 

MARKISVÄV I 100% AKRYLFIBER

LÄTTSKÖTT ALUMINIUM BREDDER UPP TILL 700 CM



FA48
TEKN ISK  SPEC I F IK AT ION

MANÖVRER ING : Standard motor med väggfast strömbrytare 

(grundutförande)

Radiomotor med fjärrkontroll, välj till önskad 

styrning; sol- och vindsensor, fjärrkontroll 

eller app-styrning, manuell vev finns som 

alternativ.

MAXBREDD 1  ST: 700 cm

M INSTABREDD: Utfall 160 cm = 193,7 cm 
Utfall 200 cm = 236,7 cm
Utfall 250 cm = 286,7 cm

Utfall 300 cm = 336,7 cm
Utfall 350 cm = 386,7 cm 
Vid pitcharm: + 3 cm

UTFALL  ARM: 160, 200, 250, 300, 350 cm.

MEDFÖL JANDE INFÄSTN ING : Konsol för vägg eller tak 

MARK ISVÄV: 100% akrylfiber och teflonimpregnerad mot smuts och vatten. Stort utbud av kulörer och 

mönster.

T I L LVAL : Väggkonsol kombi, Takkonsol, Väggkonsol 

frontöppning, Designkonsol vägg eller tak,

Ställb. beslag för monteringskonsol 

Distans för konsol (2 st/konsol)

Viktfördelningsplatta i stål 

Teleskopstag, 1500-2500 mm

Pitcharm

Frontrullgardin

Ledbelysning

Manuell vev

FA48 Terrassmarkis

Installation
•  Monteras  med konso le r  på  väg g ,  i  t ak  e l l e r 
taks to l

Hårdvara
•  Stat i v  i  l ät t skött  s t rängpressad  a lumin ium
•  Pro f i l e r  e rb juds  i  grå ,  v i t  e l l e r  svar t

Mjukvara
•  Mark i sväven är  t i l lve rkad  av  100% akry l f i ber  och 
är  te f lon impregnerad  mot  smuts  och  vatten
•  Brett  urva l  av  fä rger  och  mönster
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TERRASSMARKIS FA40

Rullkappa
Skyddar mot lågt stående 
sol.

Pitch Control
Enkel justering av lutning-
en med vev. 

FA48 Halvkassett

Terrassmarkis FA46
- Extra ståhöjd med dukbalk
Öppen terrassmarkis med dukbalk. Duken har en bruten 
profil som ger extra ståhöjd för att till exempel kunna 
öppna en altandörr helt. En bit ut från fasaden vinklas 
duken ned för att ge skugga.
Max bredd: 7,0 m. 
Max utfall: 4,0 m. (Vid 7 m bredd, max utfall 3,5 m).
Tillval: Pitchcontrol, tak, rullkappa och teleskopstag. 

Terrassmarkis FA48 
- Halvkassett. 
Kassetten skyddar duken mot väder och vind och ger den längre livslängd. 
I infällt läge är duken helt dold. Endast motordrift.
Max bredd: 7,0 m. 
Max utfall: 3,5 m. 
Tillval: Pitchcontrol, rullkappa och teleskopstag. 

Tillval:

FA46 FA46 med tak

FA48 väggmonterad FA48 takmonterad 

Teleskopstag
Stabiliserar markisen vid 
vind. 
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Tak
Höjer utseende och skyd-
dar duken i infällt läge.


