
markisen

Jamaica

Egenskaper:
•	 Konstruktion	av	strängpressat	aluminium
•	 Flyer’s	kedjor	i	armarna
•	 Stödlager	för	dukrör	(alt.valsrör)	vid	breda	konstruktioner
•	 Kan	kompletteras	med	takprofil.
•	 Möjlighet	att	använda	korsade	armar
•	 Teleskopstag	finns	som	tillval

kulörer RAL
motorstyrning ja
manuell styrning ja
bredd maximum 7.0 m
utfall   maximum 3.6 m
kassett nej
takprofil som tillval ja
lutningsvinkel 5°–40°
dukar 140 vävdesigner
kappa ja

Vev	och	växlar	kan	fås	i	följande	kulörer:
RAL	9010,	RAL	1013,	RAL	8017,	RAL	7035,	RAL	7016.

Konstruktions	kulörer:

RAL	9010

RAL	9006

71319

RAL	1015

RAL	8014
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markisen

Palladio

Egenskaper:
•	 Konstruktion	av	strängpressat	aluminium
•	 Flyer’s	kedjor	i	armarna
•	 Förstärkt	kassett
•	 Stödlager	för	dukrör	vid	breda	konstruktioner
•	 Möjlighet	att	använda	korsade	armar
•	 Teleskoptag	finns	som	tillval	

kulörer RAL
motorstyrning ja
manuell styrning ja
bredd maximum 7.0 m
utfall   maximum 3.6 m
kassett ja
takprofil som tillval nej
lutningsvinkel 5°–50°
dukar 140 vävdesigner
kappa ja
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Vev	och	växlar	kan	fås	i	följande	kulörer:
RAL	9010,	RAL	1013,	RAL	8017,	RAL	7035,	RAL	7016.

Konstruktions	kulörer:

RAL	9010

RAL	9006

71319

RAL	1015

RAL	8014



markisen

Dakar

Egenskaper:
•	 Konstruktion	av	strängpressat	aluminium
•	 Flyer’s	kedjor	i	armarna
•	 Stöd	för	rullröret	vid	bredda	konstruktioner
•	 Kassetten	skyddar	duken	mot	atmosfärisk	påverkan
•	 Extra	tätning	i	kassetten	för	att	skydda	duken	
•	 Möjlighet	att	montera	teleskopstag
•	 Helautomatik	för	enkel	användning	

kulörer RAL
motorstyrning ja
manuell styrning ja
bredd maximum 6.0 m
utfall maximum 3.6 m
kassett ja
takprofil som tillval nej
lutningsvinkel 5°–40°
dukar 140 vävdesigner
kappa ja
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max	6.0	m
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Vev	och	växlar	kan	fås	i	följande	kulörer:
RAL	9010,	RAL	1013,	RAL	8017,	RAL	7035,	RAL	7016.

Konstruktions	kulörer:

RAL	9010

RAL	9006

71319

RAL	1015

RAL	8014



Egenskaper:
•	 Kassett	 tillverkad	 i	 strängpressat	 aluminium	 för	 vägg-	och	 infälld	
montering	

•	 Zipmekanism
•	 Tvådelad	sidolist	med	extra	tätningssystem
•	 Endast	motordrift
•	 25	stycken	RAL	färger	som	standard

kulörer RAL
eldrift ja
manuell styrning nej
bredd maximum 4 m
höjd maximum 4 m
utvändig montering ja
invändig montering nej

refleksol®
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kulörer RAL
eldrift ja
manuell styrning nej
bredd maximum 2.7 m
höjd maximum 3.0 m
utvändig montering ja
invändig montering nej

max.	2.7	m

m
ax
.	3
.0
	m

utvändig
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refleksol®

95
Egenskaper:
•	 Klassat	för	högt	vindmotstånd
•	 Kassett	för	nisch	eller	vägg	montering	gjord	av	extruderad	aluminium
•	 Zip	mekanism
•	 Kassetten	öppnas	på	framsidan
•	 Tvådelad	sidolist	med	extra	tätningssystem
•	 Endast	motordrift
•	 Självbärande	system	
•	 25	stycken	RAL	färger	som	standard



refleksol®

76
Egenskaper:
•	 Rund	kassett	tillverkad	i	strängpressat	aluminium
•	 Kassetten	öppnas	på	backsidan
•	 Sidolister	av	strängpressat	aluminium	eller	rostfri	stålvajer
•	 Stort	utbud	av	vävar
•	 Eldrift	eller	manuell	drift
•	 Rekommenderas	för	vägg,	nisch	och	fasad	montering
•	 Självbärande	system	finns	som	tillval	
•	 25	stycken	RAL	färger	som	standard

kulörer RAL
eldrift ja
manuell styrning ja
bredd maximum 2.6 m
höjd maximum 2.6 m
utvändig montering ja
invändig montering ja

max.	2.6	m
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Egenskaper:
•	 Rund	kassett	tillverkad	i	strängpressat	aluminium	
•	 Sidolister	av	strängpressat	aluminium	eller	rostfri	stålvajer
•	 Möjlighet	att	montera	vindskydds	profil	-	ANTYWIND	
•	 Eldrift	eller	manuell	styrning	
•	 25	stycken	RAL	färger	som	standard

refleksol®

90 kulörer RAL
eldrift ja
manuell styrning ja
utvändigt - sidolister i strängpressat aluminium
bredd maximum 3 m
höjd maximum 4 m
utvändigt - stålvajer
bredd maximum 3 m
höjd maximum 3 m
invändigt - sidolister i strängpressat aluminium
bredd maximum 3 m
höjd maximum 4 m
invändigt - stålvajer
bredd maximum 3 m
höjd maximum 4 m

utv.	/	inv.	
max	3	m

system	inv.	/	utv.
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Egenskaper:
•	 Rund	kassett	tillverkad	i	strängpressat	aluminium	
•	 Sidolister	av	strängpressat	aluminium	eller	rostfri	stålvajer
•	 Markisen	kan	utrustas	med	vindskydds	profil	-	ANTYWIND	
•	 Eldrift	eller	manuell	drift	
•	 Går	att	seriekoppla
•	 25	stycken	RAL	färger	som	standard

refleksol®

103 kulörer RAL
eldrift ja
manuell styrning ja
utvändigt - ledskenor i strängpressat aluminium
bredd maximum 4.5 m
höjd maximum 4.0 m
utvändigt - stålvajer
bredd maximum 3.5 m
höjd maximum 3.0 m
invändigt - ledskenor i strängpressat aluminium
bredd maximum 4.5 m
höjd maximum 4.0 m
invändigt - stålvajer
bredd maximum 4.5 m
höjd maximum 4.0 m

106 mm
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utv.	/	inv.	
max	4.5	m

inv-	/	utv.	system
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system

Veranda
Egenskaper:
•	 Konstruktion	av	strängpressat	aluminium
•	 Dukspänningssystem
•	 Invändig	eller	utvändig	montering
•	 Brett	sortiment	av	dukar
•	 Eldrift
•	 Produkten	kan	monteras	på	en	yta	i	alla	vinklar		
(kassetten	blir	kvar	i	horisontellt	läge)

•	 Möjlighet	att	skapa	moduler
•	 Tillgänglig	i	valfri	färg	från	RAL	paletten

kulörer RAL
motorstyrning ja
manuell styrning nej
bredd maximum 4.5 m
höjd maximum 5.0 m
inomhus ja
utomhus ja

modulsystem

max	4.5	m
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Detaljerad information finns i prislistan*
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pergola

Solid
kulörer RAL
motorstyrning ja
utfall maximum 7 m
bredd maximum 4 m
lutningsvinkel 3°–10°
inomhus ja
cover PVC tyg dedikerad

för SOLID system

Egenskaper:
•	 Strängpressad	 aluminium	 konstruktion	 med	 rostfria	 stål	
komponenter

•	 Dräneringssystem	inbyggt	i	konstruktionen
•	 Sol	och	vattentätsystem
•	 Det	rörliga	taket	styrs	elektriskt
•	 Möjligt	att	använda	väderautomatisering
•	 LED-belysning	som	tillval
•	 Fristående	eller	väggmonterad	
•	 Konstruktionen	kan	lackeras	i	vilken	RAL	färg	man	vill
•	 Maximala	dimensioner	på	en	modul:	4	m	bredd	och	7	m	utfall
•	 Möjlig	att	seriekoppla
•	 Konstruerad	enligt	EN	1090
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