
Ovenlysmarkise JM-H1 er en stilfuld indvendig ovenlysafskærmning, der er ideel til at afskærme større 
vandrette arealer. Ovenlysmarkisen bliver leveret med wirestyr, der giver et let og elegant udtryk. 

JM-H1 er udført i højeste kvalitet og styrke med stel i ekstruderet aluminium. Forstangen bliver leveret i pulver-
lakeret aluminium, hvor der frit kan vælges mellem alle standard RAL farver. 

Ovenlysmarkisen bliver leveret med en Soltis 92 dug, hvor der frit kan vælges mellem de mange forskellige farver 
i vores kollektion.  

Den bliver som standard leveret med vægbeslag, men vi fremstiller gerne specialbeslag, hvis der ønskes en anden 
løsning. 

JM-H1 kan leveres med en hældning på op til 15°, med rullebommen placeret i den laveste ende, og op til 30° 
med rullebommen placeret i den højeste ende. 

Ovenlysmarkisens konstruktionen med wirestyr betyder, at der er en stor trækkraft (6 kN/konsol) mellem fastgø-
relsespunkterne.

Ovenlysmarkisen betjenes med en 230 V rørmotor.

Vi anbefaler ligeledes vores fuldautomatiske solautomatik.

Ovenlysmarkise 
Type JM-H1

Ovenlysmarkiser JM-H1, hvor der er valgt duge i forskellige nuancer



1. Rullebom i ekstruderet alumi-
nium, diameter Ø 85 mm eller 
Ø 108 mm afhængigt af stør-
relsen på markisen

2. Wirestyr Ø 8 mm udført af stål-
wire med transparent kunst-
stofbelægning 

3. Træksnor udført i DYNEEMA 
fi bre med polyester belægning 
i hvid

4. Soltis 92 dug, pvc-belagt poly-
ester, lys- og farveægte, vand-
afvisende og smudsafvisende.

 Stofvægt ca, stofvægt ca. 420 
g/m2 i ensfarvet dessin. Farve-
valg frit i vores kollektion

5. Forstang: bredde 94 mm x 
højde 54 mm

6. Beslag til vægmontage

Stellet og forstangen er udført i 
pulverlakeret aluminium i en valgri 
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.

Klik her, for at se vores mange forskellige referencer
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Ovenlysmarkise

Type JM-H1Tekniske specifikationer
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Type JM-H1 Maks. bredde Maks. udfald Maks areal

Rullebom Ø 85 mm 3500 mm 7.000 mm 20 m2

Rullebom Ø 108 mm 4500 mm 10.000 mm 30 m2
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https://www.jyllandsmarkisefabrik.dk/referencer/ovenlysafskaermning.aspx

