WIENNA

FALLARMSMARKIS OCH BALKONGMARKIS
Enkel fönstermarkis som manövreras inifrån eller utifrån med
band. Lämplig för mindre till medelstora fönster och fönsterpartier upp till 4 meters bredd och till balkonger.
Balkongmarkisen är en Wienna monterad på stolpar

– balkongben – som spänns fast mellan golv och tak strax
innanför balkongens framkant, vilket ger en fristående markis
som inte är fast monterad i byggnaden.

TEKNISK INFORMATION
MÅTTAGNING

MONTERING

ÖVRIGT

Till fönster

På fönster

Material

•M
 ät så att markisen blir 10–15 cm bredare än
fönstret på varje sida
•M
 arkisens bredd är lika med det största yttre
måttet på själva stativet. Markisduken är 8 cm
smalare.
•O
 m markisen skall sitta i en nisch bör detta påpekas vid beställningen.
•M
 ät fönstrets höjd. Armlängden bör vara ungefär
lika med halva fönsterhöjden.
•U
 tfallet = Armlängden.

•M
 onteras enkelt på vägg eller i tak genom att
dukröret snäpps fast i vägg/takkonsolerna
•A
 rmarna är fritt justerbara i sidled.

•S
 tativet består av lackerade alt. naturanodiserade
strängpressade aluminiumprofiler och med detaljer
i pulverlackerat pressgjutet aluminium (t.ex.
beslag och gavlar) eller polymera material (t.ex.
ändskydd). Skruvar, axlar och lager är av rostfritt
alternativt förzinkat stål respektive oljebrons.
•A
 rmarna är försedda med kraftiga inbyggda
fjädrar.
•L
 ackerade detaljer är vita i RAL 9010 alt. Grå
9006 som standard, men kan även liksom stativet
i övrigt, specialbeställas i valfri RAL-kulör.
•M
 arkisduken är av markisväv som består av 100%
polyakrylfiber med impregnering. Ljushärdighet är
7–8 av 8.

Till balkong
•M
 ät takets bredd dvs. stumt mått från vägg till
vägg.
•B
 redden på en Balkongmarkis med ben är takets
bredd minskat med 4 cm.
•M
 arkisens bredd är lika med det största yttre
måttet på själva stativet. Markisduken är 8 cm
smalare.
•M
 arkisens bredd vid montage i tak och på vägg
(utan ben) är takets bredd minskat med 2 cm.
•F
 ör Balkongmarkis med ben ska även takhöjden
där benen ska stå mätas. Kaplängden på benprofilen är takhöjden minskat med 8 cm.

Balkongmarkis med ben
•B
 alkongbenen spänns enkelt fast mellan golv och
tak med fjäderbelastade spännbeslag.

Balkongmarkis utan ben.
•M
 onteras enkelt i tak genom att dukröret snäpps
fast i takkonsolerna.
•A
 rmarna monteras på balkongens sidor med hjälp
av sidobeslag.

Manövrering
•B
 and utifrån eller inifrån.

Tillbehör
•B
 alkongben med spännbeslag.
•S
 idobeslag för montering av armar på balkong
väggar.
•B
 anduppsamlare.
•L
 invev (används även till band).

STORLEK
UTFALL (armlängd) i mm (tum)
600–1000 (23˝–39˝)
MIN BREDD

-

MAX BREDD

4000 (134˝)

Miljöinformation
Markisen är återvinningsbar med undantag för
markisduken samt några mindre detaljer som t.ex.
rostfria skruvar och axlar. Markisduken avger vid
förbränning hälsovådlig rök.
För eventuell elektrisk utrustning och annan mer
detaljerad information kontakta närmaste AMAåterförsäljare.

