Korgmarkis
Produktinformation
Material
Bågprofil: Strängpressad naturanodiserad
aluminium 45x18 mm
Beslag och hörnbågar: Pressgjuten
aluminium
Gångjärn: Pressgjuten aluminium
Dekorlist: PVC
Draglina: Polyester Ø 32mm
Väggkonsoll: Pressgjuten aluminium
Linstyrning: Pressgjuten aluminium
Snäckväxel: Pressgjuten aluminium / zink

Manövrering
Lina, vevbox, snäckväxel / vev eller elmotor
som kan kombineras med sol- och vindautomatik.

Rek. mått
Maxbredd: 700 cm
Max utfall: 200 cm

OPMs korgmarkis är en perfekt kombination av solskydd och reklampelare där du kan trycka text eller logotype på duken eller kappan. I utfällt läge täcks sidorna av markisduken som ger ett bra
skydd för snett inkommande sol.
OPMs korgmarkis kan tillverkas som fast eller uppfällbar markis.
Korgmarkisen tillverkas med justerbara eller fasta hörn med 100
eller 250 mm radie. Korgmarkisen kan även specialtillverkas med
bockning efter kundens önskemål.
OPMs korgmarkis passar utmärkt till villor, kontor, butiker, restaurang- och hotellentréer mm.
OPMs Korgmarkis förbättrar och höjer upp utseendet på fasaden.
Korgmarkisens stativ är tillverkad av naturanodiserad aluminium
som är underhållsfri och som ger en lång livslängd.

Övrigt
Se baksida.

Beskrivning - Beställningsuppgifter
• Markisen monteras på vägg ovanför fönstret.
• Vid bredder över 450 cm krävs mittstöd.
• Vid montage av kupol / bågprofil krävs min. 10 cm utrymme i
överkant.
Modell 1

Manövreringsalternativ
• Lina
• Vevbox
• Snäckväxel / vev
• Motormanövrering

Måttagning
Modell 2

• Breddmått är lika med fönstermått plus 15-20 cm bredare på
var sida om fönstret.
• Monteras markisen i nisch skall detta påpekas vid beställning.
• Armen skall vara minst halva fönsterhöjden.
• Utfallet = armlängden.

Modell 7

Markisväv
Markisväven är av 100% acryl med dukvikt på 300g / m2 och är
teflonimpregnerad mot röta och smuts.
Färgäkthet: 7-8 (skala 1-8).

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

Armfäste

Väggkonsol

OPMs korgmodeller
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Vi förbehåller oss rätten till konstruktionsändringar.

Återförsäljare:

