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Kassettemarkise type 

JM-K60
JM-K60 er den eksklusive kassettemarkise i et enkelt og funktionelt design, der beskytter markisens stof og arme 
optimalt. 

Markisen er udført i høj kvalitet og styrke, og er således meget velegnet til butikker og caféer, hvor der er et dagligt 
behov for afskærmning.

Stel udføres i pulverlakeret aluminium i 50 forskellige standardfarver. Er den ønskede farve ikke i vores udvalg, 
pulverlakerer vi naturligvis også efter standard RAL farver.

Markisestof i kraftig imprægneret akryl i et væld af smukke farver og dessiner.
Kan udføres med trykt tekst og logo på dugen for en effektiv synlighed.

Betjening med udvendig drejestang eller 230V rørmotor samt kontakt.
Fuldautomatisk sol- og vindautomatik - eventuelt med ur for automatisk indkørsel.
Med vindvagten får man en ekstra beskyttelse af markisen.

Med belysning og infrarød strålevarmer type JM monteret under markisen, sikrer caféer og restauranter 
udeserveringen det meste af året.

Godkendt til vindklasse 2 (8 m/sek.).

Faktaboksen Min. bredde Maks bredde Udfald Hældningsgrad 
(anbefalet min. 10O)

Med drejestang enkeltanlæg 1,95 m 6,50 m 1,50-4,00 m
5-35OMed motor enkeltanlæg

Med motor gruppeanlæg
1,93 m
4,36 m

7,00 m
13,00 m

1,50-4,00 m
1,50-3,50 m

Se teknisk specifikation 
på bagsiden
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Kassettemarkise type 

JM-K60

Vist med 15O hældning

Bredde 300 mm
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1. Kassette
2. Rullebom, galvaniseret stål
3. Dugføringsprofil
4. Konsol/montagebeslag
5. Endebund kassette/forstang
6. Knækarm  6.1 Armbeslag 

  6.2 Knækarmsprofil 
  6.3 Midterste knækarmled 
  6.4 Forstangsholder

7. Forstang
8. Markisedug i akryl, gennemfarvede tråde. Lys- og farveægte.  

Vandafvisende og smudsafvisende imprægnering. Stofvægt 290 g/m2.  
Sømme på dugen er altid placeret symmetrisk fra midten.  
Farvevalg frit i vores kollektion

Markisestel er udført i pulverlakeret aluminium.
Alle skruer og bolte er af rustfrit stål. 


