
Terrassmarkis

FA46

FA46 är en öppen markis som ger 
 mycket bra skuggning och är utrustad 
med  underlättande dukbalk. Modellen  
 passar utmärkt på smala terrasser eller 
 balkonger. Låg monteringshöjd.

FA44 har en öppen konstruktion  vilket 
i nnebär att modellen har en  synlig 
 bärprofil. En  skyddande takprofil att 
 montera ovan finns som  tillval. De 
 flesta hårdvarudelarna är tillverkade i 
 strängpressad lättskött aluminium. Välj 
 profiler i vit, svart, silvermetallic  eller 
special lackad  aluminium. Till de  allra 
största bredderna  rekommenderas till
valet glidstödlager som ger stöd åt 

 markisväven i ihoprullat läge för att 
 undvika att väven sackar. Som tillval finns 
också pitcharm vilket möjliggör höjdleds
justering av markisen i utfällt läge för att 
optimera skuggeffekten.

Dukbalken gör att FA46 är ett bra val för 
 installation mellan dörr och takfront och 
 ovanför exempelvis altandörren. Denna 
konstruktion  möjliggör frigång för altan
dörren, tack vare att markisen vinklas 
neråt en bit från fasaden. 

Den synliga bärprofilen gör monteringen 
enkel och flexibel. FA46 kan monteras 
både på vägg eller under tak och snyggt 

designad konsol ingår.  Vid väggmontering 
kan även takprofil väljas till som skydd 
för markisen. 

Väven är tillverkad av en akrylfiber som 
 motstår   vatten , mögel och röta. Vävens 
 kvalitet  tillsammans med hårdvarans 
 gedigna  konstruktion borgar för en lång 
livslängd.

Egenskaper
ÖPPEN KASSETT MED TAK SOM TILLVAL

MARKISVÄV I 100% AKRYLFIBER

LÄTTSKÖTT ALUMINIUM BREDDER UPP TILL 700 CM



FA46
TEKN ISK  SPEC I F IK AT ION

MANÖVRER ING : Manuell vev (grundutförande) Kabelmotor, Radiomotor eller iO  välj till 

önskad styrning; sol och vindsensor, fjärr

kontroll eller väggbrytare

MAXBREDD 1  ST  : 700 cm

MAXBREDD 2  ST: Utfall 160 cm = 227,2 cm 
Utfall 200 cm = 270,2 cm
Utfall 250 cm = 320,2 cm

Utfall 300 cm = 370,2 cm
Utfall 350 cm = 420,2 cm 
Utfall 400 cm = 470,2 cm
Vid pitcharm: + 3 cm

UTFALL  ARM: 160, 200, 250, 300, 350, 400 cm.

MEDFÖL JANDE INFÄSTN ING : Vägg Design

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

mönster.

T I L LVAL : Pitcharm 

Designkonsol vägg eller tak

Glidstödlager

Viktfördelningsplatta i stål 

Teleskopstag, 15002500 mm

Ställb. beslag för monteringskonsol 

Distans för konsol (2 st/konsol) 

Takprofil

FA46 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  s i lve rmeta l l i c ,  v i t  e l l e r  svar t 
•  Stå lba lk  fö r  upphängn ing

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

Tekniska detaljer
•  Med dukba lken  försk ju ter  man fa l lv inke ln  på 
väven ,  v i l ket  innebär  att  man få r  högre  i  tak
•  Passar  ex t ra  bra  v id  l åg  monter ingshö jd
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FA46 takmontering.

 

FA46 väggmontering.

 


