
Type JM-TopFix er en elegant ovenlysmarkise med en kompakt kassette, der passer perfekt til ethvert 
design. Markisen bliver monteret helt tæt mod glasset på hver enkelt vindue der, uover et æstetisk 
udseende, giver mulighed for at mørklægge lokalet fuldstændigt. 

JM-TopFix kan monteres med en hældning på mellem 0° -90°. Vi leverer som standard JM-TopFix med en soltis 92 
dug, der med sin perforering effektivt brder solens varmestråler samtidig med, at dagslyset fortsat strømmer ind i 
lokalet. Ovenlysmarkisen kan dog også leveres med en en mørklægningsdug, der mørklægger lokalet 100%.

JM-TopFix kan både monteres indvendig og udvendig (ved udvendig montage - se yderligere information her).

Både dug og stel kan bestilles i et væld af forskellige farver, så solafskærmningen bliver en naturlig og integreret 
del af indretningen. 

Sideskinnerne bliver som standard monteret direkte på karmen, mens kassetten er ”frithængende” monteret i de 
to sideskinner. 

JM-TopFix betjenes med en 230V motor. 

Ovenlysmarkise
Type JM-TopFix

http://www.jyllandsmarkisefabrik.dk/erhverv/udvendig-solafskaermning/ovenlysmarkiser/jm-topfix-vindstabil.aspx


1. Kassette dimensioner: bredde  
105 x højde 100 mm 

2. Rullebom med løbegang til 
screendugen.

3. Soltis 92 dug i pvc-belagt 
glasfiber. Lys- og farveægte. 
Vandafvisende og smudsafvi-
sende. Stofvægt ca.420 g/m2. 
Kan ligeledes leveres med:

 Mørklægningsdug Soltis B92 
Stofvægt ca. 650 g/m2

  Farvevalg frit i vores kollektion.

4. Sideskinne, enkelt, med lynlås-
system.

Stellet 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-TopFixTekniske specifikationer

Type  
JM-TopFix

Maks. bredde Maks højde Maks areal

enkelt anlæg 4.000 mm 3.000 mm 12

Koblet anlæg 
(2 stk.)

6.000 mm (total) 3.000 mm 18
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http://www.jyllandsmarkisefabrik.dk/referencer.aspx

