
Type JM-Big Ben er en elegant og ekstrem robust professionel parasol. Parasollen er et ideelt valg til 
at overdække café- og restaurationsområder samt salgsarealer, hvor det ikke er muligt at montere en 
markise. JM-Big Ben kan bestilles med integreret lys og varme, der gør udearelet ekstra indbydende 
og forlænger perioden for udeservering.

JM-Big Ben kan bestilles som rund, fi rkantet, trekantet eller speciallavet, så den passer præcis til den ønskede 
placering. Hvis man ønsker at afskærme yderligere, kan parasollen ligeledes bestilles med sidepaneler, der nemt 
på- og afmonteres. JM-Big Ben kan dække et areal op til 42 m2 og betjenes nemt via et aftageligt håndtag. Stan-
gen er ligeledes udstyret med et teleskopsystem, der gør det muligt at lukke parasollen, uden først at skulle fjerne 
eventuelle borde og stole. 

Der er udelukkende anvendt materialer i højeste kvalitet og styrke. Stellet er produceret i pulverlakeret alumini-
um, hvor der frit kan vælges mellem alle standard RAL farver. Dug i 100% akryl som standard. Alternativt tilbydes 
en 100% vandtæt PVC dug.

Dugen leveres som standard uden fl æse men kan efter ønske bestilles med en lige eller bølget fl æse. Parasollen 
kan endvidere bestilles med trykt tekst og logo på dugen og/eller fl æsen for at skabe opmærksomhed i gadebil-
ledet.

JM-Big Ben kan fastgøres med en mobil fod, en fodplade eller nedstøbes. 

Parasollen er i en størrelse på 3 x 3 m godkendt til vindklasse 10 (25-28 m/sek).

Parasol
Type JM-Big Ben



Råd og vejledning
Jyllands Markisefabrik A/S er en af landets førende og mest erfarne producenter og leverandører af solafskærm-
ning. Vores håndværkstraditioner går helt tilbage til 1946, og vi stiller med glæde vores ekspertise til rådighed i 
forbindelse 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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Parasol type 

JM-Big BenTekniske specifikationer

Højde 1
Møbel-frihøjde

Højde 3
Gennemgangshøjde

Højde 2
Lukket totalhøjde

Højde 4
Opslået totalhøjde

Mobil fod
Stålramme til fl iser 
(leveres uden fl iser)

Fodplade i rustfri stål
Fastgøres med bolte

Nedstøbningsfod i rust-
fri stål, kort - højre ill. til 
lys og varme

Nedstøbningsfod i rusfrit 
stål, lang - højre ill.: til lys 
og varme

Klik her for at se tekniske mål og størrelser på www.j-m.dk

1.  Teleskopstang i aluminium

2. Rustfri aluminiums løftespindel

3. Aftageligt håndtag i rustfri stål

4.  Gearkasse indbyggen i stangen

5. Åbnes mod højre

6. Lukkes mod venstre 

7. Infrarød varmelampe 1400 W 
fra Solamatic (tillæg)

8. Stik til varmelampe 

9. Integrerede LED strips monteret 
på stiverne, dæmpbar (tillæg)

10. Kontakt til varmelamper og lys. 
Hver varmelampe har sin egen 
kontakt.

11. Integreret ledningsføring 
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https://www.jyllandsmarkisefabrik.dk/erhverv/udvendig-solafskaermning/butik-og-cafe/parasol-jm-big-ben/tekniske-maal-og-stoerrelser-paa-jm-big-ben.aspx

