Atlet

te rrassmarkis
Produktinformation
Material
Dukrör: Galvaniserat stål, Ø 70 alt.
Ø78mm
Bärprofil: Galvaniserat stål 40x40 mm
Front- / armprofil: Strängpressad naturanodiserad aluminium.
Konsol: Strängpressad naturanodiserad
aluminium.
Stödlager: Strängpressad naturanodiserad
aluminium med Rilsan-beläggning.
Gavel: Pressgjuten aluminium med
självsmörjande lagerbussning i polyamid.
Rörbussning: Pressgjuten aluminium alt.
plast Ø 70mm / Ø78 mm .
Armfäste led: Strängpressad aluminium.
Armled: Pressgjuten aluminium.
Arm, fronthållare: Elförzinkat stål.

OPMs Atlet är både ett effektivt solskydd och ett terrasstak för uteplatsen. Ett bra skydd mot sol och regn för dina utemöbler och dynor.
OPMs terrassmarkis är även lämplig till balkonger, butiker, restauranger, kiosker mm, där frigångshöjd erfodras under markisen.
Terrassmarkisen kan även förses med firmanamnet tryckt på markisduken eller kappan.

Snäckväxel: Pressgjuten aluminium / zink
Elmotor: Rörmotor 230V.
Plaständskydd: Polyeten.
Lagerbussning: Självsmörjande polyamid.
Skyddstak: Strängpressad naturanodiserad aluminium.
Skyddstak gavel: Naturanodiserad aluminium.

OPMs Atlet är en extra kraftig vikarmsmarkis med en bärprofil på
40x40 mm. Atlet tillverkas med utfall upp till 3,5 m.
Atlet monteras på vägg eller i tak och kan förses med skyddstak i
aluminium.
OPMs Atlet har steglös höjdinställning som är mycket enkel att justera. Terrassmarkisen manövereras med snäckväxel / vev eller med
en elektrisk motor, som även kan styras av sol och vind automatik.
OPMs Atlet förbättrar och höjer upp utseendet på fasaden.
Markisväven är av 100% acryl med en dukvikt på 300 g / m2 samt
är teflonbehandlad mot smuts och vatten.
Färgäkthet 7-8 (skala 1-8)

Mö j l i g h e t t i l l
fjärrstyrning
av mo t o r m a r k i s
Sol och vindautomatik för flera motorer

Manövrering
Snäckväxel / vev eller elmotor som kan
kompletteras med sol och vindautomatik

Montering
Vägg, tak.

Övrigt
Se baksidan

Beskrivning - Beställningsuppgifter
• Vid montage över dörrar och fönsterpartier: Minimum avstånd 24 cm.
• Markisens totalbredd är lika med måttet på stativet. Markisduken är
15 cm smalare än totalbredden.
• Långa fasader kan förses med flera separat manövererade markiser eller
seriekopplas.
• För stora uteplatser kan det vara en fördel med två kortare än en lång
markis eftersom valfriheten ökar.
• Till Atlet terrassmarkis finns, som extra tillbehör, skyddstak / gavlar.

280mm
250mm
Skyddstak

290mm
265mm

Manövreringsalternativ

235mm

• Snäckväxel / vev.
• Elmotor som kan kombineras med sol- och vindautomatik
• Atlet kan seriekopplas.

D i m e n s i o n e r,

205mm

infälld markis

exkl. skyddstak

Skyddsgavel 180 x 280 mm

inkl. skyddstak

Djup

25

28

Höjd

23,5

26,5

105mm
50mm

Rekommenderade min- / maxmått
Armlängd

150

200

250

300

350

Minimum bredd

187

241

279

337

400

Maximum bredd

800

800

800

800

800

Komb. vägg /
takkonsol

132mm
63mm

(i ett stycke)

Mått angivet i cm.

Konsoll- / armfördelning
Markismått
200 - 500
510 - 600
610 - 700
710 - 800

Antal konsoller
3
4
4
5

Antal armar
2
2
2 alt 3*
3 alt 4*

Antal stödlager
0
0
1
1

145mm
113mm

Takkonsol
130mm

* antalet armar beroende på armlängd och markisbredd.

Måttagning

84mm

• Breddmått: Markismåttet beräknas efter ytterkant gavlarna, vilket gör
att tyget blir något smalare (-15 cm)
Väggkonsol

155mm
120mm

Miljöinformation
OPMs markisduk (acryl) förorsakar inga ekologiska problem.
Väven är luktfri och inte giftig eller toxiska (enl.Öko-Tex).
Metall, aluminium och plastdetaljer är återvinningsbara.

Vi förbehåller oss rätten till konstruktionsändringar.

Återförsäljare:

