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Markisolette type 

JM-Kiel
Markisoletten er en kombination af en lodretkørende solafskærmning, screen, og den traditionelle vinduesmarkise, 
faldarmsmarkisen. Ved denne konstruktion opnås en optimal afskærmende virkning samtidig med, at den åbne del af 
markisoletten muliggør frit udsyn. 

Markisoletten vælges ofte ved ejendomme med høje vinduer, hvor den er en effektiv og harmonisk løsning.  
Markisen kan udføres enkeltvis eller sammenkoblet for et længere løb med opdelinger tilpasset efter opgave.

Markisestof i kraftig imprægneret akryl i et væld af farver og dessiner.

Betjening med 230 V rørmotor med 1,3 m kabel samt kontakt type Fuga.
Fuldautomatisk sol- og vindautomatik - eventuelt med ur for automatisk indkørsel.
Med vindvagten får man en ekstra beskyttelse af markisen.

Godkendt til vindstyrke 5 (8 m/sek.).

Faktaboksen Max bredde Max højde 
Screendug

Max højde 
Soltis 92 dug

Max højde 
Markisedug

Med motor, enkeltanlæg
Med motor, gruppeanlæg

4,0 m
3 anlæg/motor 4,5 m 5,0 m 3,5 m Se teknisk specifikation 

på bagsiden
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Markisolette type 

JM-Kiel

1. Kassette, Ø110 mm
2. Rullebom, Ø78 mm, galvaniseret stål med løbegang til montering af dug
3. Sideskinne af ekstruderet aluminium, firkantprofil 30 x 28 mm
4. T-glideprofil for befæstigelse af faldarme
5. Omløberulle, Ø 42 mm med rustfrie endebøsninger
6. Armprofil U 30 x 28 mm. Armlængde standard 60 cm. Speciallængde efter aftale
7. Gastryksfjeder for optimal dugstramning
8. Stormkrog, til sikring ved vindstød
9. Forstang. Specialudført for at kunne dække omløberullen i parkeret tilstand
10. Markisedug i akryl. Gennemfarvede tråde. Stofvægt ca. 290 g/m2.  

Eller Screendug i PVC belagt glasfiber. Stofvægt ca. 525 g/m2.   
Eller Soltis 92 dug i PVC belagt polyester. Stofvægt ca. 420 g/m2. 

Alle duge er lys- og farveægte og har vandafvisende og smudsafvisende imprægnering. 
Sømmene placeres altid symmetrisk fra midten. Farvevalg frit i vores kollektion

Markisestel er udført i pulverlakeret aluminium i RAL/NCS standardfarve eller naturelokseret 20 my.
Alle skruer og bolte er af rustfrit stål.
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