
FÖNSTERMARKISER  

NOVA Baroness och Grand Baroness 

FÖNSTERMARKIS NOVA BARONESS
OCH NOVA GRAND BARONESS

Nova Baroness och Nova Grand Baroness är moderna, kompakta och stilrena markiser som passar 

de flesta byggnader. Båda har en elegant aluminiumkassett som skyddar markisduken mot regn och 

smuts. Fallarmarna har justerbar fjäderspänning för rätt dukspänning. Invändig eller utvändig manövre-

ring med polyesterband och som tillval kan markisen motoriseras. 
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Nova Baroness & Nova Grand Baroness
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Grand Baroness markisen är 
utrustad med en aluminium-
kassett som skyddar mot regn 
och smuts.  

DIMENSIONER (m) Nova  Baroness Nova Grand Baroness

Armutfall   0,4-1,0   0,4-1,0

Max bredd   3,2 per enhet  5,0 per enhet

Seriekoppling   10,0 med motor  20,0 med motor 

Vindklass  3     3   Enligt EN13561

Nova Baroness 
Är en fallarmsmarkis utan eller med min-
dre kassett för privatmarknaden.

Nova Grand Baroness 
Är en fallarmsmarkis utan eller med större 
kassett för privat- och projektmarknaden.  
 
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. Ar-
marna är utrustade med Dyneema® -lina 
över armfäste för ökad stabilitet och bättre 
kvalitet. Som tillval finns gasdämpare att 
sätta på armarna för bättre motstånd vid 
hård vind och för en mjukare gång. 

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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Baroness utan kassett.   

35
79 96

8

Sidovy 
Nova Baroness
med kassett

Sidovy 
Nova Grand Baroness
med kassett


