
Screenmarkis

VS 24 /34

VS24/34 är en kompakt Vertikalmarkis 
med smidig design. Den lämpar sig väl för 
fönsterapplikationer på bostäder, butiker 
och kontorsfastigheter. Duken löper ver-
tikalt längs utsidan av fönstret och bot-
tenlisten styrs av linor längs dukens båda 
sidor. Screendukar finns i ett stort urval 
med bland annat flamskyddande egen-
skaper.

Egenskaper
PASSAR FÖNSTER

ERBJUDS I HÖJDER UPP TILL 200 CM

GER SKUGGA, VIND- OCH INSYNSSKYDD

ENKEL OCH SÄKER HANTERING

UTFALL UPP TILL 320 CM

VERTIKALMARKIS 
VS24-44

VERTIKALMARKIS VS24-44

VS24-44 är en kompakt Vertikalmarkis med smidig design. Den lämpar sig väl för fönsterapplikationer 

på bostäder, butiker och kontorsfastigheter. Duken löper vertikalt längs utsidan av fönstret och 

bottenlisten styrs av linor längs dukens båda sidor. Screendukar finns i ett stort urval med bland annat 

flamskyddande egenskaper.

Huslån A-Hus®

®
 Registered Tradem

ark of H
unter D

ouglas Scandinaiva, Sw
eden. 

VERTIKALMARKIS VS24-44
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VS24 Vertikalmarkis utan kas-
sett, med linstyrning

Manövrering
VS 24-44 manövreras som standard med 
band. Som tillval finns manövrering med 
vev eller motor. Vid motordrift går det att 
komplettera med automatiska styrningar, 
till exempel fjärrkontroll eller sol- och 
vindautomatik.
 
Montering
Monteras enkelt direkt på vägg, fönsterfo-
der eller i nisch.

Markisstativ
Finns som standard i silver.

Markisduk
Vi har en bred kollektion med högkvalita-
tiva screenvävar. Valet av materialets färg, 
vävteknik och öppenhetsfaktor avgör 
dukens förmåga att filtrera solljuset. 
Screenkollektionen innehåller vävar med 
flamskyddande egenskaper och är
hälso- och kvalitetscertifierade enligt 
Öko-tex och Enduris.

Välj från en bred kollektion. 

DIMENSIONER (m)   VS24      VS34       VS44

Max höjd  2,0    2,0  2,5

Max bredd   3,2 (4m motor)  3,2 (4m motor) 5,0

Seriekoppling med motor  10     10  20

Kassett  Nej    Liten  Stor

Vindklass  3   3  3 Enligt EN13561

VS34 och 44: Vertikalmarkis 
med två olika storlekar på 
kassett och linstyrning
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VS 24/34
TEKN ISK  SPEC I F IK AT ION

MANÖVRER ING : Manuellt handvarande

MAXBREDD: 320 cm med screenväv
350 cm med markisväv

MAXHÖ JD : 200 cm

K ASSET T: VS24 = Nej  VS34=Liten kassett

MEDFÖL JANDE INFÄSTN ING : Väggfäste

VÄVALTERNAT IV: MARKISVÄV: 100% akrylfiber och teflonim-

pregnerad mot smuts och vatten. Stort utbud 

av kulörer och mönster.

SCREENVÄV: Soltis 

VS 24/34 Screenmarkis

Installation
•  Monteras  enke l t  d i rekt  på  väg g ,  fönster fo-der 
e l l e r  i  n i sch .

Hårdvara
•  Konst rukt ion  i  l ät t skött  s t rängpressad  a lumin ium

Väv
Vi  har  en  bred  ko l l ek t ion  med högkva l i t a - t i va 
sc reenvävar.  Va let  av  mater i a l ets  fä rg ,  vävtekn ik 
och  öppenhets faktor  avgör  dukens  förmåga  att  f i l -
t re ra  so l l j uset .  Screenko l l ek t ionen innehå l l e r  vävar 

med f l amskyddande egenskaper  och  ärhä l so-  och 
kva l i tetscer t i f i e rade  en l i g t  Öko- tex  och  Endur i s .
Vä l j  f rån  en  bred  ko l l ek t ion . 

Manövrering
•  VS  24 /34  manövreras  som s tandard  med band . 
Som t i l lva l  f i nns  manövrer ing  med vev  e l l e r  motor. 
V id  motordr i f t  går  det  att  komp lettera  med auto-
mat i ska  s ty rn ingar,  t i l l  exempe l  f j ä rrkont ro l l  e l l e r 
so l -  och  v indautomat ik .

WWW.DRAPERSOLSK YDD . S E   I N FO@DRAPEREUROPE . S E
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