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

Markisoletten vælges ofte ved høje vinduer, hvor den er en effektiv og harmonisk løsning.  

Markisoletten er udført i højeste kvalitet og styrke med stel i pulverlakeret aluminium i farven hvid RAL 9010. Hvis 
anden farve ønskes, leverer vi ligeledes stellet i alle standard RAL farver. Når markisen ikke er i brug bliver den 
effektiv beskyttet mod vind og vejr i en rund lukket kassette. Markisedugen er vævet efter de højeste standarder 
og opfylder strenge tekniske krav til bl.a. farveægthed og holdbarhed. Der kan frit vælges mellem mere end 300 
forskellige smukke farver og dessiner.

JM-Kiel leveres med en 230V motor, der betjenes med kontakt eller fjernbetjening. Vi anbefaler ligeledes vores 
fuldautomatiske sol- og vindautomatik.

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

Markisolette 
Type JM-Kiel



1. Kassette, Ø110

2. Rullebom, Ø78 mm, galvaniseret 
stål med løbegang til montering 
af dug

3. Sideskinne af ekstruderet alumi-
nium, firkantprofil 30 x 28 mm

4. Omløberulle, Ø 42 mm med rust-
frie endebøsninger

5. T-glideprofil for befæstigelse af 
faldarme

6. Stormkrog (sikring ved vindstød)

7. Gastryksfjeder for optimal 
dugstramning

8. Armprofil U 30 x 28 mm. Arm-
længde standard 60 cm. Special-
længde efter aftale

9. Forstang. Specialudført for at 
kunne dække omløberullen i par-
keret tilstand

10. Markisedug i akryl, gennemfar-
vede tråde, stofvægt ca. 290 g/
m2 eller alternativt:  
Screendug i PVC belagt glasfiber, 
stofvægt ca. 525 g/m2 eller  
Soltis 92 dug i PVC belagt poly-
ester, stofvægt ca. 420 g/m2. 
Alle duge er lys- og farveægte 
og har vandafvisende og smuds-
afvisende imprægnering. Søm-
mene placeres altid symmetrisk 
fra midten. Farvevalg frit i vores 
kollektion

Stellet er udført i pulverlakeret alumi-
nium i farven hvid RAL 9010. 

Mod tillæg kan stellet pulverlakeres i 
alle standard RAL farver eller naturel-
okseret 20 my.

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-Kiel

Maks. 
bredde

Maks højde 
markisedug

Maks højde 
screendug

Maks højde 
Soltis 92 dug

enkeltanlæg 4 m 3,5 m 4,5 m 5,0 m

Gruppeanlæg
3 anlæg 
pr. motor

3,5 m 4,5 m 5,0 m
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