Buster

fö n st e r mark is
Produktinformation
Material
Dukrör: Galvaniserat stål, Ø 70 mm eller
Ø 78 mm.
Arm- / frontprofil: Strängpressad naturanodiserad aluminium.
Konsol: Pressgjuten aluminium. Pulverlackerad med lagerbussar av polyamid.
Gavelbussning: Acetal plast.
Rörbussning: Pressgjuten aluminium alt.
plast, Ø 70 mm / Ø 78 mm.
Arm (vägg frontdel): Pressgjuten aluminium.
Snäckväxel: Pressgjuten aluminium / zink.
Plaständskydd: Polyeter.
Lagerbussning: Självsmörjande polyamid.
Skyddstak: Aluminium.
Elmotor: Rörmotor 230V.

Manövrering
Snäckväxel / vev eller elmotor.

Montering

OPMs Buster är en kraftig fönstermarkis som är speciellt lämpad för stora
fönsterpartier där stor vindpåkänning förekommer och på andra ställen som
kräver en kraftigare konstruktion. Buster är lämplig för villor, skolor, butiker
fabrikslokaler och kontor.
OPMs Buster manövereras med snäckväxel / vev eller med motor.
Som tillbehör kan Buster förses med sol och vindautomatik, samt seriekopplas
för långa fönsterytor.
OPMs Buster monteras direkt på vägg eller i tak och kan utrustas med skyddstak. Samtliga aluminiumprofiler är strängpressade och naturanodiserade som
standard.
OPMs Buster 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

Vägg, tak.

Övrigt
Se baksidan.

Beskrivning - Beställningsuppgifter

118mm

• Armarna har inbyggda fjädrar som ger markisen rätt dukspänning.

Manövreringsalternativ

80mm

• Snäckväxel / vev.
• Elmotor som kan kompletteras med sol och vinautomatik.
• Buster kan seriekopplas med snäckväxel alt. motor.

123mm

Rekommenderade maxmått
• Bredd 7 m i ett stycke
• Bredd 25 m vid seriekoppling
• Armlängd 140 cm

Konsoll- / armfördelning
Markismått
300 - 600
610 - 700

Antal armar
2
3

Antal stödlager
0
1

D i men si on e r, i nfälld m ar kis
exkl. skyddstak

inkl. skyddstak

Djup

12

20

Höjd

12,3

13,1
85mm

Mått angivet i cm.

Måttagning
• Breddmåttet skall vara 20 - 25 cm bredare på varje sida om
fönstret. Markismåttet beräknas efter ytterkant på gavlarna.
• Markisduken är 15 cm smalare än markisbredden.
• Längden på markisarmen skall vara minst halva fönsterhöjden.
• Utfallet = armlängden.

110mm

207mm

Markisväv
Markisväven är av 100% acryl med dukvikt på 300g / m2 och är
teflonimpregnerad mot röta och smuts.
Färgäkthet: 7-8 (skala 1-8).
175mm

Miljöinformation

70mm

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

Vi förbehåller oss rätten till konstruktionsändringar.

Återförsäljare:

