
NOVA 
MARCESA & CLASSIC
Nova Classic och Nova Marcesa har en diskret, tidlös design som passar bra i alla sammanhang. Nova Marcesa har en längsgående mitt-
balk, för en stabilare och rymligare markis. Det gör att man kan skydda sig mot lågt stående morgon- eller kvällssol. Båda finns med och 
utan kassett för markisväven.  Vill du att den upprullade markisen ska vara väl skyddad mot väder och vind väljer du självklart kassett. 
Utan kassett lämpar sig väl då markisen monteras skyddad, t.ex. under takfoten.Vid smal uteplats eller balkong finns Nova cross-over 
och om behov finns, kan man även montera en rullgardinsfront. 

Alla Nova-modeller kan förses med motorstyrning och full automatik. Du låter då väder och vind helt och hållet styra när markisen ska 
vara utfälld eller upprullad. Samtliga varianter (förutom Cross-over) i Nova-serien kan förses med Flexi-armar. Det innebär att du då själv 
kan ändra markisarmarnas vinkel.

Terrassmarkis  Nova



TEKNISK INFORMATION

Montering 
Markisen monteras enkelt direkt på väg-
gen eller i takfoten.

Manövrering
Markisen manövreras manuellt med vev
eller med motordrift. Tillsammans med
motordrift finns sol- och vindautomatik.

Material 
Stativet består av lackerade alt. natura-
nodiserade strängpressade aluminium-
profiler 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 respek-
tive oljebrons.

 Armarna är försedda med kraftiga in-
byggda fjädrar.

 Färger 
Lackerade detaljer är vita i RAL 9010 alt. 
Grå 9006 som standard, men kan även 
liksom stativet i övrigt, specialbeställas i 
valfri RAL-kulör.

 Markisduken är 100 % polyakrylfiber.

Tillbehör:
Skyddstak.
 Gavlar till skyddstak.
Takstolskonsoler för montering under 
lutande takstolar 0°–45°.
Teleskopstag för förankring i framkant.
Rullgardinsfront
Flexiarmar
Motorer, automatik och övrig elektrisk 
utrustning – se separat avsnitt.
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Vikarmsmarkis • Folding arm awning
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Terrassmarkis Nova

DIMENSIONER (m)

Höjd bredd 7 m

Utfall max  3,5 m

Nova classic väggmontering Nova kassett väggmontering Nova Marcesa väggmontering

Nova Marcesa kassett väggmontering Nova Cross-over vägg/takmontering Nova rullgardinsfront vägg/takmontering


