
Fönstermarkis

DA22

DA22 är en gedigen och klassisk 
 fönstermarkis utan kassett. Modellen är 
mycket lättplacerad och passar utmärkt i 
fönster där en kassettmarkis tar för stor 
plats, till exempel vid utgående fönster 
med litet utrymme ovanför fönstret. 

Den justerbara fjädringen i fallarmarna ger 
 optimal dukspänning, vilket medför  en 
mycket stabil  markis. Armfästen och  leder 
är  tillverkade i  lättskött sträng pressad 
aluminium och  pressgjuten zink.  Modellen 
erbjuds i  silvermetallic, vit,  eller svart med 
möjlighet till  färganpassning.  Markisen 
manövreras smidigt med dragband från 

insidan eller  alternativt med motor
manövrering. Gedigen  konstruktionen 
borgar för lång livslängd.

DA22 monteras på vägg eller i tak med 
med följande konsoler. Nischkonsol finns 
som tillval. 

Till DA22 finns det ett stort utbud av 
både  markisväv och screenväv. Beroende 
på  väv valet kan  markisen blockera upp 
till 90% av den  instrålande värmen vilket 
kan hjälpa till att sänka energikostnader 
radikalt. 

Egenskaper
PASSAR SMÅ UTRYMMEN

REDUCERAR UPP TILL 90% AV VÄRMEINSTRÅLNINGEN

LÄTTSKÖTT ALUMINIUM FJÄDRAR GER EN STABIL MARKIS
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DA32 markisen är utrustad 
med en aluminiumkassett som  
skyddar mot regn och smuts.  

DIMENSIONER (m)

Armutfall  0,5-1,0

Max bredd  3,2 per enhet

Seriekoppling  10,0 med motor 

Vindklass 3     Enligt EN13561

DA22 
Är en fallarmsmarkis utan kassett.

DA32 
Är en fallarmsmarkis med kassett 
 
Manövrering
Utvändig eller invändig manövrering med 
dragband av polyester är standard. För 
lagring och skydd av bandet, kan markisen 
kompletteras med banduppsamlare. Som 
tillval finns manövrering med vev eller  
motor. Motorn kan kompletteras med  
automatiska styrningar, t ex fjärrkontroll 
eller sol- och vindautomatik.  

Montering
Markisen monteras enkelt direkt på fönster-
fodret, på vägg eller i nisch. Som tillval  
finns nischfästen som gör att markisen kan  
justeras 45–185 mm i djupled. 
 

Fallarmar
Armprofiler är tillverkade av strängpressat  
aluminium och armkomponenter av press-
gjutet zink. Fallarmar med justerbar  
spänning för optimal dukspänning.  
Vindsäkrade fallarmar rekommenderas  
om markisen kommer att utsättas för  
hård vind. 

Markisduk
Välj från en bred kollektion med allt från 
enfärgade till randiga vävar.  
 
Markisstativ
Markisstativet med detaljer finns som
standard i 3 färger: Vitt, Grått och Svart
med struktur. Med lite längre leveranstid 
kan man få stativet i vilken RAL-färg man vill. 
Detta för att matcha markisen med husets 
färg.

Designad frontprofil är utan 
kappa.  

Standardkulörer

Standard frontprofil med 
kappa. 
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DA22 utan kassett.   



DA22
TEKN ISK  SPEC I F IK AT ION

MANÖVRER ING : Dragband (grundutförande)

Kabelmotor, radiomotor eller iO  välj till önskad styrning; 

sol och vindsensor, fjärrkontroll eller väggbrytare

MAXBREDD: 320 cm

MEDFÖL JANDE INFÄSTN ING : Konsol för vägg

UTFALL  ARM: 50, 60, 70, 80, 90, 100 cm

VÄV: MARKISVÄV: 100% akrylfiber och teflonimpregnerad mot 

smuts och vatten. Stort utbud av kulörer och mönster.

SCREENVÄV: Soltis 86, Soltis 96 och Soltis 92. Stort utbud av 

standardkulörer.

T I L LVAL : Designfront utan kappa

Vinkelbeslag för arm

Bandsamlare, vit

Invändig bandstyrning

Nischkonsoler

DA22 Fönstermarkis

Installation
•  Monteras  med konso le r  på  väg g  e l l e r  i  t ak

Styrning
•  Manövreras  med dragband in i f rån  e l l e r  med 
motor

Hårdvara
•  Pro f i l e r  e rb juds  i  s i lve rmeta l l i c ,  v i t t  e l l e r  svar t , 
och  även  i  pu lver l ack  med mö j l i ghet  t i l l  fä rg 
anpassn ing  mot  t i l l äg g
•  J us terbar  f j ädr ing  i  fa l l a rmarna  för  opt ima l  duk
spänn ing  och  s tab i l i tet

Mjukvara
•  Mark i sväv  av  100% akry l f i ber  och  är  te f lon
impregnerad  mot  smuts  och  vatten
•  Screenväv  som ger  e f fekt i v  värmeb locker ing  och 
samt id i g t  god  genoms ik t

Tekniska detaljer
•   Vä l j  me l l an  s tandard  f rontpro f i l  med kappa  e l l e r 
en  snyg gt  des i gnad  f rontpro f i l  u tan  kappa

Väggmontering DA22.
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