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FÖNSTERMARKIS DA42 & 45

En kraftig markis med fallarmar som är konstruerad för att passa de flesta byggnader, till 
exempel villor, butiker, kontor, skolor och sjukhus. DA42 och 45 är perfekta att motorisera 
och därav mycket lämplig för stora motoriserade anläggningar. Aluminiumkassett skyddar 
duken mot regn och smuts.

Fönstermarkis med stor kassett och kraftiga armar

• Max bredd 700 cm
• Max utfall/armlängd 140 cm
• Kan seriekopplas
• Kassett och armar i 3 olika kulörer



MANÖVRERING: Vev
Kabelmotor, radiomotor - välj till önskad styrning; 
sol- och vindsensor, fjärrkontroll eller väggbrytare

MAXBREDD: 700 cm

MEDFÖLJANDE INFÄSTNING: Väggkonsol

UTFALL ARM: 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140 cm

VINDKLASS 3

HÅRDVARA: Profiler erbjuds i silvermetallic, vitt eller svart, och 
även i pulverlack med möjlighet till färg anpassning 
mot tillägg
Justerbar fjädring i fallarmarna för optimal duk-
spänning och stabilitet

TILLVAL: Vinkelbeslag för arm, Nischkonsoler 45, 65, 100, 
130, 185 mm, distans nischkonsol, Hirschmann

Väggmontering DA45 (mm).
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DIMENSIONER (m)  DA42   DA45

Armutfall     0,5-1,0 0,6-1,4

Max bredd     5,0   7,0

Seriekoppling med motor  20,0   20,0

Vindklass    3  3  Enligt EN13561

Manövrering
Utvändig eller invänding manövrering 
med  
band är standard. Som tillval finns  
utvändig eller invändig manövrering 
med antingen vev eller motor. Det går 
också att komplett era motorn med au-
tomatiska styrningar, till exempel fjärr-
kontroll eller sol- och vindautomatik. 
 
Montering
Markiserna monteras enkelt direkt på 
fönsterfoder, vägg eller i nisch. Nisch-
konsoler som tillval tillåter 45–185 mm 
justering i djupled.

Fallarmar
Armprofiler är tillverkade av sträng-
pressat  
aluminium och armkomponenter av 
press gjuten zink. Fallarmarna har jus-
terbar spänning för optimal dukspän-
ning. 

Vindsäkrade fallarmar rekommenderas 
om  
markisen kommer att utsättas för hård 
vind. 

Markisduk
Välj från en bred kollektion med allt från 
enfärgade och 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 macha markisen 
med husets färg.

Standardkulörer

Designad frontprofil. 

Armfäste DA42

Armfäste DA45

Standard frontprofil med 
kappa. 

• VIT RAL 9010
• SILVER
• SVART STRUKTUR

• CLASSIC FRONTPROFIL MED RAK KAPPA 
  ELLER MED VÅGIG KAPPA
• DESIGN FRONTPROFIL UTAN KAPPA

• DA42 VÄGGKONSOL

www.enyroom.se

Rak, Fåll Rak, Kantband Vågig, kantigVågig


