
JM-H60 er en elegant og robust knækarmsmarkise med en halvlukket kassette. Markisen er udført i 
høj kvalitet og styrke, og den er således meget velegnet til butikker og caféer, hvor der er et dagligt 
behov for afskærmning.

Markisens integrerede tagprofil beskytter dugen mod det danske omskiftlige vejr. Hvis der er behov for yderligere 
beskyttelse er det ligeledes muligt at vælge en underafdækning, der slutter til mod tagprofilen.

Stellet er fremstillet i pulverlakeret aluminium, og der kan frit vælges mellem alle standard RAL farver. 

Markisedugen bliver produceret i en kraftig imprægneret akryl, hvor der kan vælges mellem mere end 300 forskel-
lige smukke farver og dessiner. Dugen er ligeledes velegnet til reklamebudskaber i form af trykt tekst og logo, og 
den kan efter ønske leveres med lige eller bølge flæse.

Knækarmsmarkisen kan bestilles med en udvendig drejestang eller en 230V motor med kontakt eller fjernbetje-
ning. Ved motorstyring anbefaler vi vores fuldautomatisk sol- og vindautomatik med mulighed for indstilling af 
automatisk indkørsel.

Udeservering det meste af året
Skab en stemningfuld belysning under markisen med vores integrerede LED-lys i forstangen, og tænd for vores 
infrarøde strålevarme på kølige aftner (læs mere i særskilt brochure). 

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

Knækarmsmarkise 
Type JM-H60



1. Tagprofil

2. Konsol/montagebeslag

3. Rullebom, galvaniseret stål

4. Rullebomsbeslag

5.  Endebund

6.  Bærerør 

7.  Knækarm  
7.1 Armbeslag 
7.2 Knækarmsprofil 
7.3 Midterste knækarmled 
7.4 Forstangsholder

8. Forstang

9. Markisedug i 100% kvalitets-
akryl med gennemfarvede 
tråde.  
Lys- og farveægte.  
Vandafvisende og smudsafvi-
sende imprægnering. Stofvægt 
290 g/m2. Sømme på dugen er 
altid placeret symmetrisk fra 
midten.  
Farvevalg frit i vores kollektion

10. Flæse (lige eller bølge)

11. Underafdækning

Stellet er udført i pulverlakeret 
aluminium i valgfri standard RAL 
farve

Alle skruer og bolte er af 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-H60

Min. 
bredde

Maks. 
bredde

Udfald Hældningsgrad 
(anbefalet min. 10º)

Drejestang 1910 mm 6500 mm
1500 - 

4000 mm
5 - 45º

Motor 1870 mm 7000 mm

Motor,  
gruppeanlæg

4280 mm 13500 mm

Knækarmsmarkise

Type JM-H60Tekniske specifikationer
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