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DIMENSIONER (m) FA92 Duo           

Max bredd   6 m  

Max utfall   6 m (2x3 m)  

Vindklass  2    

Manövrering

Manövreras med motor. Möjlig manövre-
ring med vev. Motorn kan kompletteras 
med automatiska styrningar, t ex fjärr-
kontroll eller sol- och vindautomatik.

Duken är upprullad på ett valsrör, och är 
därför över- och underrullad.

Lutningsvinkel justeras steglöst från -5° till 
-20° grader.

Montering
Markisen monteras enkelt direkt på trä-
däck eller gjutna plintar med hjälp av en 
fästplatta. Markisen kan också monteras 
med vikter på en fördelningsplatta i en 
låda som skapar extra sittyta. 

Vikarmar
Armarna är utrustade med Dyneema® 
band för ökad stabilitet. Extra kraftiga 
fjädrar ger en utmärkt dukspänning. 
Armkomponenterna är tillverkade av 
pressgjutet aluminium och armprofilerna 
av strängpressat aluminium

Väv
Standard akryl eller allvädersduk.

Markisstativ 
 • Stativet består av pulverlackerade 
strängpressade aluminiumprofiler.
• Valsrör är tillverkat av specialförzinkat 
stål.
• Fästplatta och övre fäste är tillverkat av 
gjuten aluminium.
• Låsplåt och gavlar är tillverkade av gal-
vaniserad och lackerad stålplåt.
• Växlar är tillverkade av pressgjutet zink 
och den löstagbara veven i stål. Buss-
ningar för valsrör 78 mm är tillverkade av 
pressgjutet zink.
• Lagerbussning i självsmörjande polya-
mid.
•Fästelement är tillverkade av rostfritt  
stål, förzinkat stål eller stål ytbehandlat 
med Protect 4. 

Färger
•  Pulverlackerade detaljer i vitt 0001 (RAL 

9010), och 0914 för svart. 
• Alla komponenter är lackade med ED-
lack, som ger ett långvarigt korrosions-
skydd.
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FR I STÅENDE MARKI S

Extra kraftig fristående markis, konstruerad för 
öppna ytor på villor, förskolor, caféer och restau-
ranger

• Behöver ej fästas i fasad eller vägg
• Helt fristående
• Täcker ca 600x600 cm
• Max 600 cm bred
• Max 300 cm utfall åt båda håll
• Endast med motor 
• Lackerad i två standardkulörer 



MANÖVRERING: Med motor i standardutförande, 
vevreglage som tillva

Motor med väggfast strömbrytare, 
Radiomotor med fjärrkontroll, välj till 
önskad styrning; sol- och vindsensor, 
fjärrkontroll eller app-styrning.

MAXBREDD: 600 cm

Utfall 100 cm x 2 =  200 cm  
Utfall 160 cm x 2 =  320 cm
Utfall 200 cm x 2 =  400 cm

Utfall 250 cm x 2 =  500 cm

Utfall 300 cm x 2  = 600 cm 

UTFALL ARM: 100, 160, 200, 250, 300 

MEDFÖLJANDE INFÄSTNING:

HÅRDVARA: Stativ i lättskött strängpressad aluminium
Aluminiumbalk för upphängning

TILLVAL: Viktplatta utan viktlåda och vikter 
Viktlåda Tryckimpregneriad samt 
viktplatta, ej vikter

Komplett stödben robust 1500-2500 
mm, vit eller svart
Led belysning för arm
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TEKN ISK  SPEC I F IK AT ION
PROFILFÄRG
• • VIT RAL 9010
• • SVART STRUKTUR

FA92DUO

22

FA90-series
Vikarmsmarkis • Folding arm awning

Folding arm projection [m]
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Projection and pitch diagram FA92 Duo

Projection Matrix FA92 Duo    
    
 Angle 
  
 5 degrees 10 degrees 15 degrees 20 degrees
Arm lengths    
    
1.0 m 1,84 1,84 1,82 1,80
1.6 m 3,04 3,02 2,98 2,90
2.0 m 3,82 3,80 3,74 3,64
2.5 m 4,82 4,80 4,72 4,60
3.0 m 5,84 5,80 5,70 5,56
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