
Vores pergolamarkise, JM-V642 er en ideel og yderst vindstabil løsning til terrasser og gårdhaver. 
Markisen har en regntæt dug samt indbygget tagrende og nedløb, så man kan nyde uderummet i alt 
slags vejr. Markisen modtog i 2020 en Red Dot Design Award i den internationale designkonkurrence, 
der er blandt verdens største og mest prestigefyldte. 

De faste stolper i pergolamarkisens yderpunkter gør den yderst vindstabil og betyder, at den kan udføres med et 
stort udfald. Herudover bliver dugen fastholdt i sideskinnerne med et lynlåssystem, der sammen med et patente-
ret låsesystem sørger for, at dugen holdes fl ot udspændt og kan klare høje vindlaster. 

Pergolamarkisen er udført i højeste kvalitet og styrke med stel i pulverlakeret aluminium, hvor der frit kan vælges 
mellem alle standard RAL farver. Dugen er vores regntætte polyester dug, der har et smukt og ensartet udseende. 
Der kan frit vælges mellem farverne i vores kollektion, Retro. 

Pergolamarkisen bliver monteres med et gennemgående montageprofi l, der slutter tæt mod facaden og giver en 
vandtæt afslutning. 

JM-V642 betjenes med en 230 V motor med fjernbetjening. Motoren stopper automatisk, hvis den møder mod-
stand. Vi anbefaler ligeledes vores fuldautomatiske sol- og vindautomatik. 

Skab en stemningsfuld belysning med vores integrerede LED-lys og tænd for vores infrarøde strålevarme på kølige 
aftener.

Godkendt til vindklasse 3 (14 m/sek.).

Pergolamarkise  
Type JM-V642 

Dugen bliver fastholdt i sideskinnerne med et lynlåssystem. Der kan tilvælges integreret lys under forstærkningsprofi let.

https://www.jyllandsmarkisefabrik.dk/


1. Kassette, Ø 135 mm med 
montageprofi l

2. Rullebom

3. Markisedug i polyester, kollektion 
Retro. Dugen er belagt med en 
gennemsigtig belægning, der gør 
den regntæt og smudsafvisende. 

 Med en hældning på 8°, er dugen 
godkendt til 50 mm regn i timen. 
Ved kraftigere og langvarig ned-
bør, skal dugen dog rulles ind. Så 
snart det bliver muligt, skal den 
igen køres ud for at tørre. Marki-
sen må ikke benyttes i snevejr.

 Dugbanerne svejses sammen  
horisontalt. Sømmene bliver pla-
ceret så højt som muligt ved kas-
setten. Farvevalg frit i kollektion

4. Sideskinner 110 x 110 mm med 
indbygget bændeltræk

5. Patenteret låsesystem, der holder 
dugen fl ot spændt ud

6. Tværgående profi l (på undersiden 
af dugen). Der kan tilvælges   
integreret LED lys under profi let. 

7. Forstang med indbygget tagrende

8. Stolper (110 x 110 mm), begge 
med regnvandsafl øb. Højde op til 
2,50 m (højere mod tillæg). Per-
golamarkisen er testet til at kunne 
afl ede op til 50 l vand i timen pr. 
m2 med en 8 graders hældning.

Stellet er udført i pulverlakeret alumi-
nium i valgfri standard RAL farve.

Alle skruer og bolte er i 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-V642

Min. 
bredde

Maks. 
bredde

Maks. 
udfald Hældningsgrad*2

Motor 1,5 m 6 m  5 m*1 8 - 20º

Pergolamarkise

Type JM-V642Tekniske specifikationer
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*1 Ved valg af en bredde på mere end 5 m er maks. udfaldet 3,25 m   *2 Ved montage under 8 grader ydes ingen garanti   
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