
OPM Regent

Regent är en designad fönstermarkis, som ger det perfekta solskyddet  
för fönstret. 
 
Ger ett exklusivare intryck med gavlar som är i aluminium istället för plast. 
Både gavlar till kassett och front är i aluminium. 
Fönstermarkisen är ett smart sätt att nå energikrav. 
Den ger en behaglig inomhustemperatur och skyddar inredningen mot 
solblekning. Dessutom skyddar den fönsterbågar och karmar mot 
väder och vind. 
 
Regent har en täckande kassett som skyddar väven mot regn, smuts och snö. 
Regent levereras som standard i pulverlackerad silverfärg (RAL 9006), men 
kan också fås i vitlack (RAL 9010) eller svartlack/Antracit med struktur. 
 
Fönstermarkisen har två olika alternativ på utförande av front. En standard 
(mindre) och en hög (större). 
Den mindre ger att smäckert intryck och den högre ger en mer stängd  
kassettkänsla när markisen är uppdragen.

Produktinformation: 
Material: Kassett- / arm- / frontprofil: 
Strängpressad pulverlackerad aluminium. 
Dukrör: Galvaniserat stål, Ø 43 mm eller 
Ø 70 mm. 
Kassettgavel: Gjuten aluminium 
Bandrulle: ABS gjuten plast Ø 43 mm. 
Rörbeslag: Pressgjuten aluminium alt. 
plast, Ø 43 mm / Ø 70 mm. 
Väggkonsoll: Gjuten aluminium. 
Nischkonsol: Pulverlackerat stål. 
Arm, väggdel: Pulverlackerat pressgjutet 
aluminium. 
Arm, frontdel: Pulverlackat pressgjutet  
aluminium. 
Dragband: 9 mm Polyester. 
Draglina: 3 mm Polyester. 
Bandlås: Glasfiberarmerad plast. 
Sidoförskjutning: Aluminium/Plast 
Snäckväxel: Pressgjuten aluminium / zink. 
Balkongben (stag): Strängpressad  
anodiserad aluminium. Längd 270 cm. 
Balkongben/monteringssats: Pressgjuten 
aluminium. 

 
Manövrering 
Dragband, lina, snäckväxel / vev, vevbox 
eller elmotor 
 
Montering 
Vägg, tak eller fönsternisch. 
 
Övrigt 
Se baksidan. 
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Måttagning 
• Breddmått på markisen bör vara 10-15 cm bredare på var sida om fönstret.  

Markisens bredd är ytterkant på gavlarna. 
• Monteras markisen i nisch skall detta påpekas vid beställning. 
• Nischbeslag finns för 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 och 18 cm djup fönsternisch. 
• Markisarmen skall vara minst halva fönsterhöjden. 
• Utfallet = armlängden. 
 
Markisväv 
Markisväven är av 100% spinnfärgad 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.

Beskrivning – Beställningsuppgifter 
• Markisen monteras direkt på fönsterfodret, på väggen, i taket eller i en nisch. Med nischkonsoler som till-

val kan markisen justeras 4–18 cm i djupled. 
• Markisens totalbredd är lika med ytterkant gavlar. Markisduken är 9 cm smalare än totalmåttet. 
• Tappen i bandtrumman är fjäderbelastad för att förenkla framtida dukbyten. 
 
Manövreringsalternativ: 
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Måttskiss Regent

Väggbeslag Regent

Takbeslag Regent

Arm Regent

 1  Stängd markis utan kappa. 

 2  Utfälld markis

• Dragband 
• Vevbox 
• Snäckväxel/vev 
• Motor 
• Fjärrkontroll 

• Sol & vindautomatik 
• Smart hemstyrning 
• Regent kan seriekopplas med snäckväxel  
   alt. Motor.

Konsoll- / armfördelning 
Markismått       Antal konsoller     Antal armar 
80-360                2                               2 
370-420              3                               2 
420-                    3                               3 

Rekomenderade maxmått 
Reglage                                     Bredd                  Armlängd 
Dragband                                 360                       120 
Vevbox                                       450                       120 
Snäckväxel                               560                       120 
Motor                                         560                       120 
Seriekoppling                          20m                     Max 5 par armar 
Seriekoppling burspråk        3 markiser         Max 3 par armar


