
Finess/Sunflex Terrassmarkis 

En terrassmarkis är främst ett solskydd men kan också brukas vid lätt regn. 
Du får en behaglig skugga och sänker temperaturen vid varma soliga dagar.  
Men du kan också njuta av långa och sköna kvällar på din altan.  
 
Finess och Sunflex är samma markis men med olika armfästen. 
Sunflex är en flexibel markis, där man lätt ändrar lutningsvinkeln med vev.  
Detta gör det enkelt att följa solens höjd genom vår, sommar och höst. 
Finess har även den ett lätt justerbart armfäste. Kräver lite mer fingerpå- 
läggning, men bygger lite mindre på höjden som plus. 
Se skillnader på sprängskisserna, baksidan. 
 
Profiler och komponenter levereras som standard i grå RAL 7035, men kan 
också fås i svart antracit. 
 
Markisen kan monteras under tak, eller på vägg. Finess och Sunflex kan utru-
stas med ett skyddstak om den monteras oskyddat på vägg.  
 
Markiserna kan även utrustas med frontgardin som tar bort vind, regn och insyn. 
Ytterligare tillval är teleskopstag i fronten, för att stabilisera markisen vid vind. 
Finess och Sunflex kan med fördel utrustas med motor, med eller utan fjärr-
kontroll. Appstyrning, sol och vindautomatik, och skaksensor är ytterligare tillval 
som finns. 

Produktinformation  
Material 
Dukrör: Galvaniserat stål, 70, 78 alt. 85 mm. 
Bärprofil: Pulverlackat stål 40X40 mm. 
Front-/armprofil: Pulverlackad strängpressad 
aluminium. 
Konsol: Pulverlackad pressgjuten aluminium 
Gavel: Pulverlackad pressgjuten aluminium med 
självsmörjande lagerbussning. 
Rörbussning: Pressgjuten aluminium alt plast 
70, 78 alt. 85 mm. 
Armfäste, armled: Pulverlackad pressgjuten  
aluminium. 
Arm fonthållare: Pulverlackad pressgjuten  
aluminium. 
Snäckväxel: Lackad pressgjuten aluminium / 
zink. 
Elmotor: Rörmotor 230V 
Plaständskydd: Polyeten. 
Lagerbussningar: Självsmörjande bronslager. 
Skyddstak: Pulverlackad strängpressad alumi-
nium. 
 
Manövrering 
Snäckväxel / vev eller elmotor som kan 
kompletteras med sol och vindautomatik 
 
Montering 
Vägg, tak. 
 
Övrigt 
Se baksida 
 
Frontgardin med screenväv. 
Teleskopstag, finns i höjderna 62-90 cm,  
90-145 cm och 175-240 cm. 
Frontgardinen regleras med snäckväxel/vev. 
Bra skydd mot låg solvinkel, vind, regn och insyn.
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5 enkla steg hur du sköter om din markis: 
1 Kör ut markisen och spola av den med vattenslangen. Låt markisen torka innan du kör in den igen. 
2 Om det är smuts som sitter fast kan det tvättas bort med mild tvållösning och ljummet vatten, an-

vänd en mjuk borste. 
3 Kappan kan du ta av och förvara inne under vintern. 
4 Vid tuffare fläckar eller mögel på väven, gör en blandning av: 

240 ml blekmedel ej innehållandes peroxider (läs innehållsföreckning) 
60 ml mild handtvål 
4 l vatten 
Skrubba med mjuk borste och skölj noga med vatten. 

5 Låt väven torka. Klart! 
 
 
Beskrivning - Beställningsuppgifter 
• Markisens totalbredd är lika med måttet på stativet. Markisduken är 15 cm smalare än totalbred-

den. 
• Till Finess och Sunflex finns som extra tillbehör: Frontgardin, teleskopstag samt skyddstak med 

gavlar. 
• Väven till frontgardinen blir 13 cm smalare än totalmåttet. 
• För stora uteplatser kan det vara en fördel med två smalare än en bred markis, eftersom valfrihe-

ten ökar. 
 
 
Manövreringsalternativ 
• Elmotor. Radiomotor med fjärrkontroll eller vanlig med strömbrytare. 
• Kan kompletteras med Sol & vindautomatik, skaksensor, appstyrning med mera. 
• Snäckväxel. 
 
 
Minsta markisbredd, Finess/Sunflex: 
Utfall Minsta bred 
160 cm 189 cm 
210 cm 239 cm 
260 cm 289 cm 
310 cm 339 cm 
360 cm 389 cm 
410 cm 439 cm 
 
 

300 350 400 450 500 550 600 650 700 
Armar 2 2 2 2 2 2 2 3* 3* 
Beslag 3 3 3 3 3 4 4 4 4 
 
Ovanstående konsoller är vid normala förhållanden. 
*Antal armar beroende på armlängd och markisbredd. 
Observera att vid 410 cm utfall och 360 cm med frontgardin, krävs ett kraftigare armfäste  
där man justerar lutningen med muttrar istället för öglan, vingmuttern. 
 
 
Miljöinformation 
OPMs markisduk (akryl) förorsakar inga ekologiska problem. 
Väven är luktfri och inte giftig eller toxisk (enl. Öko-Tex) 
Metall, aluminium och plastdetaljer är återvinningsbara. 
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Utbyggnadskonsoll 
Lämpligt vid trångt utrymme mellan 
överkant dörr/fönster och underkant 
av takstol
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