
Vores markise JM-700S er et oplagt valg, hvis man ikke ønsker en synlig markise på facaden. Marki-
sen er designet til indbygning i facaden, hvorved man får en elegant og integreret løsning, der passer 
fuldstændig ind med den eksisterende bygning. Markisen kan monteres enten vandret eller lodret efter 
behov. 

Markisen monteres i en eksisterende niche, men kan også leveres med en indbygningskasse. Ønskes frontprofi l 
kan dette udføres som standard (se tegning) eller specialudført, således at det tilpasses facaden. Vi tilbyder bla. at 
levere frontprofi let i kobber, der tilfører facaden et smukt og eksklusivt udtryk. 

Stellet er udført i højeste kvalitet og styrke i pulverlakeret aluminium, hvor der frit kan vælges mellem alle stan-
dard RAL farver. Markisedugen er vævet efter de højeste standarder og opfylder strenge tekniske krav til bl.a. 
farveægthed og holdbarhed. Vi producerer den i mere end 300 forskellige smukke farver og dessiner, så udvælg 
blot den ønskede nuance og stil, der passer til netop din forretning. 

Markisen leveres med en 230V motor med kontakt eller fjernbetjening. Vi anbefaler ligeledes vores fuldautoma-
tiske sol- og vindautomatik, der styrer markisen efter solens intensitet og beskytter mod skader ved at køre den 
automatisk ind ved blæst.

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

Markise til indbygning  
Type JM-700S 

JM-700S indbygget vandret JM-700S indbygget lodret



1. Montagebeslag

2. Rullebom, stål

3. Rullebomsbeslag

4. Endebund 

5. Bærerør 

6. Knækarm

7. Forstang

8.  Frontprofi l (tillæg)

9. Markisedug i akryl, gennemfar-
vede tråde. Lys- og farveægte. 

 Vandafvisende og smudsafvi-
sende imprægnering. Stofvægt 
290 g/m2. Sømme på dugen 
er altid placeret symmetrisk fra 
midten. 

10. Indbygningskasse (tillæg)

Stellet er udført i pulverlakeret 
aluminium i valgfri standard RAL 
farve.

Alle skruer og bolte er i rustfrit stål. 

Tegning

Råd og vejledning
Jyllands Markisefabrik A/S er en af landets førende og mest erfarne producenter og leverandører af solafskærm-
ning. Vores håndværkstraditioner går tilbage til 1946, og vi stiller med glæde vores ekspertise til rådighed i forbin-
delse med valg af den rette løsning. Vi udarbejder ligeledes gerne et uforpligtende tilbud.  

Kontakt os på telefon 86 22 75 00 for nærmere information.
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Type 
JM-700S

Min. 
bredde

Maks. 
bredde

Maks. 
udfald

Hældningsgrad
(anbefalet min. 10º)

Motor 1850 m 5960 m 1500 - 
3000 m

5 - 20º

Markise til indbygning

Type JM-700STekniske specifikationer
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