
Terrassmarkis

FA42

FA42 är en klassisk  svenskdesignad 
 terrassmarkis. Den kraftiga konstruk-
tionen  har visat sig oöverträffad i vårt 
 blåsiga land. FA42 passar nästan  överallt; 
som terrassmarkis, över en uteplats 
 eller  balkong, över stora fönster som till 
 exempel vid en butik, mm. 

FA42 med kraftig konstruktion kla-
rar  påfrestningar från väder och vind. 
 Modellen har en synlig  bärprofil. De flesta 
hårdvarudelarna är tillverkade i sträng-

pressad lättskött aluminium. Välj mellan 
vit eller svart färg. Till de allra största 
bredderna  rekommenderas tillvalet glid-
stödlager som ger stöd åt markisväven i 
upprullat läge för att undvika att väven 
sackar. Som tillval finns också pitcharm 
vilket möjliggör höjdledsjustering av 
 markisen i utfällt läge för att optimera 
skuggeffekten.

Den synliga bärprofilen gör monteringen 
enkel och flexibel. FA42 kan monteras 

både på vägg eller under tak. Vid vägg-
montering kan även  takprofil väljas till 
som skydd för markisen. 

Väven är tillverkad av en akrylfiber som 
 motstår  vatten, mögel och röta. Vävens 
 kvalitet  tillsammans med hårdvarans 
 gedigna  konstruktion borgar för en lång 
livslängd.

Egenskaper
LÄMPLIG FÖR BALKONG, UTEPLATS, BUTIKSFÖNSTER MM

VÄDERTÅLIG, ÖPPEN KONSTRUKTION I ALUMINIUM

TAK FINNS SOM TILLVAL

STORT SORTIMENT AV VÄDERTÅLIG VÄV

BREDDER UPP TILL 700 CM



FA42
TEKN ISK  SPEC I F IK AT ION

MANÖVRER ING : Manuell vev (grundutförande) Kabelmotor, Radiomotor eller iO - välj till 

önskad styrning; sol- och vindsensor, fjärr-

kontroll eller väggbrytare

MAXBREDD 1  ST  : 700 cm

MAXBREDD 2  ST: Utfall 160 cm = 207,4 cm 
Utfall 200 cm = 250,4 cm
Utfall 250 cm = 300,4 cm

Utfall 300 cm = 350,4 cm
Utfall 350 cm = 400,4 cm 
Utfall 400 cm = 450,4 cm
Vid pitcharm: + 3 cm

UTFALL  ARM: 160, 200, 250, 300, 350, 400 cm.

MEDFÖL JANDE INFÄSTN ING : Konsol för vägg eller tak

MARK ISVÄV: 100% akrylfiber och teflonimpregnerad mot smuts och vatten. Stort utbud av kulörer och 

mönster.

T I L LVAL : Pitcharm 

Designkonsol vägg eller tak

Glidstödlager

Viktfördelningsplatta i stål 

Teleskopstag, 1500-2500 mm

Ställb. beslag för monteringskonsol 

Distans för konsol (2 st/konsol) 

Takprofil

FA42 Terrassmarkis

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

Hårdvara
•  Stat i v  i  l ät t skött  s t rängpressad  a lumin ium
•  Pro f i l e r  e rb juds  i  s i lve rmeta l l i c ,  v i t  e l l e r  svar t 
•  Stå lba lk  fö r  upphängn ing

Mjukvara
•  Mark i sväven är  t i l lve rkad  av  100% akry l f i ber  och 
är  te f lon impregnerad  mot  smuts  och  vatten
•  Brett  urva l  av  fä rger  och  mönster

FA42 takmontering. FA42 väggmontering.
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