
JM-Rumba er en eksklusiv vinduesmarkise med faldarme, der passer perfekt til et ”standard” vindue 
eller mindre altaner.  Markisen giver et frit udsyn samtidig med, at den holder varmen ude og effektivt 
skærmer for generende genskin.

Vinduesmarkisen er udført i højeste kvalitet og styrke med stel i pulverlakeret aluminium i farven hvid RAL 9010 
eller naturanodiseret. 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. Den bliver produceret 
i mere end 300 forskellige smukke farver og dessiner og kan efter ønske leveres med eller uden flæse.

Markisearmene udføres som standard med lige profil. Alternativt kan de bestilles med et knæk yderst på armene, 
så de flugter væggen, når markisen er kørt op.  

Markisearmene kører som standard ned til vandret, men de kan efter ønske ligeledes udføres til 20 grader under 
vandret. Ved høje vinduer anbefaler vi i stedet vores markisolette, JM-Kiel. 

Vinduesmarkisen kan bestilles med en udvendig eller en indvendig drejestang samt med en 230V motor med kon-
takt eller fjernbetjening. Ved motorstyring anbefaler vi vores fuldautomatiske sol- og vindautomatik.

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

Faldarmsmarkise 
Type JM-Rumba



1. Kassette Ø 110 mm

2. Rullebom med løbegang til 
markisedugen. Diameter Ø 58 
mm, galvaniseret stål

3. Armhængsel med fjederbelast-
ning, der holder dugen stram

4. Armprofil 20 x 25 mm.  
Standardarmlængde 60-100 
cm. Speciallængde efter aftale

5.  Forstang

8. 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. Det er muligt at 
tilvælge en flæse med lige eller 
bølget kant

Stellet er udført i pulverlakeret 
aluminium i farven hvid RAL 9010 
eller naturanodiseret. 

Mod tillæg kan stellet pulverlakeres 
i alle standard RAL farver.

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-Rumba

Maks. bredde udfald

Manuel betjening, enkeltanlæg  3,5 m
Armlængde   
0,6 - 1 mMotorbetjening, enkeltanlæg 3,5 m

Motorbetjening, gruppeanlæg 5 anlæg pr. motor
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