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Persienner & markiser

DIM 400 - terrassmarkis
Produktinformation

OPMs DIM 400 är både ett effektivt solskydd och ett terrasstak för uteplatsen.
Ett bra skydd mot sol och regn för dina utemöbler och dynor. Markisen är även
lämplig till balkonger, butiker, restauranger, kiosker mm, där frigångshöjd
erfodras under markisen. Terrassmarkisen kan även förses med firmanamnet
tryckt på markisduken eller kappan.
En kraftig vikarmsmarkis med en bärprofil på 40X40 mm. DIM 400 tillverkas
med ett utfall upp till 400 cm. Armarna är kraftiga med dubbla fjädrar och
kedja vid knäleden. För utfall på 400 cm krävs en extra stabil arm, vilket
medför ett något större byggmått. ( Se måttskiss).
Markisen kan utrustas med frontgardin och/eller teleskopstag. Med en frontgardin skapar man sig lätt ett enklare ”uterum”. Inuti frontprofilen finns ett
smalt dukrör försedd med en s.k. screenväv för att bibehålla möjligheten att
se ut och samtidigt ha insynsskydd. Dim 400 kan monteras på vägg eller i tak,
och kan förses med skyddstak i aluminium.

Material
Dukrör: Galvaniserat stål, 70, 78 alt. 85 mm.
Bärprofil: Pulverlackat stål 40X40 mm.
Front-/armprofil: Pulverlackad strängpressad aluminium.
Konsol: Pulverlackad pressgjuten aluminium
Gavel: Pulverlackad pressgjuten aluminium
med självsmörjande lagerbussning.
Rörbussning: Pressgjuten aluminium alt
plast 70, 78 alt. 85 mm.
Armfäste, armled: Pulverlackad pressgjuten
aluminium.
Arm fonthållare: Pulverlackad pressgjuten
aluminium.
Snäckväxel: Lackad pressgjuten aluminium /
zink.
Elmotor: Rörmotor 230V
Plaständskydd: Polyeten.
Lagerbussningar: Självsmörjande bronslager.
Skyddstak: Pulverlackad strängpressad aluminium.
Skyddstak gavel: Pulverlackad aluminium.
Manövrering
Snäckväxel / vev eller elmotor som kan
kompletteras med sol och vindautomatik
Montering
Vägg, tak.
Övrigt
Se baksida

Alla profiler är pulverlackade. Rörliga delar i armen har självsmörjande
bussningar för minimalt underhåll.
Markisväven är av 100 % spinnfärgad akryl med en dukvikt på 300 g / kvm.
Duken är behandlad mot smuts och vatten. Färgäkthet 7-8 (skala 1-8)

Möjlighet till
fjärrstyrning av
motormarkis

Sol och vindautomatik för flera motorer
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Beskrivning - Beställningsuppgifter
• Markisens totalbredd är lika med måttet på stativet, Markisduken är 11 cm
smalare än totalbredden. Till DIM 400 finns som extra tillbehör: Frontgardin,
0
teleskopstag samt skyddstak / gavlar.
Väven till frontgardinen blir 13 cm smalare än totalmåttet.
• Markisens totalbredd är lika med måttet på stativet. Markisduken är 15 cm
smalare än totalbredden.
• Långa fasader kan förses med flera separat manövererade markiser eller
seriekopplas.
• För stora uteplatser kan det vara en fördel med två kortare än en lång markis
eftersom valfriheten ökar.
• Till Atlet terrassmarkis finns, som extra tillbehör, skyddstak / gavlar.

DIM 200-350
Utan tak

DIM 400
Utan tak
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Manövreringsalternativ
• Elmotor. Radiostyrd med fjärrkontroll eller vanligt med strömbrytare.
Kan kompletteras med sol & vindautomatik.
• Snäckväxel.

Med tak

Med tak
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Dimensioner, infälld markis
200-350 cm armar, utan tak. Djup 27 cm. Höjd 26 cm.
200-350 cm armar, med tak. Djup 33 cm. Höjd 32 cm.
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400 cm arm, utan tak. Djup 30 cm. Höjd 29 cm.
400 cm arm, med tak. Djup 33 cm. Höjd 35 cm.

Rekommenderade min - / max mått
Arm 200 cm. Minsta bredd: 232 cm.
Arm 250 cm. Minsta bredd : 281 cm.
Arm 300 cm. Minsta bredd: 331 cm.
Arm 350 cm. Minsta bredd: 398 cm.
Arm 400 cm. Minsta bredd: 438 cm.

Montage konsoll
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Konsoll - / armfördelning
Dim 200-350

Konsoll - / armfördelning
Dim 400

232 – 500 3 konsoller 2 armar
501 – 600 4 konsoller 2 armar
601 – 700 4 konsoller 2 alt 3 * armar
701 5 konsoller 3 alt 4 * armar

232 – 500 4 konsoller 2 armar
501 – 600 5 konsoller 2 armar
601 – 674 6 konsoller 2 armar
675 – 884 7 konsoller 3 armar
885 –
7 konsoller 4 armar

Ovanstående antal konsoller är vid normala förhållanden.
*Antal armar beroende på armlängd och markisbredd.

Måttagning
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Utbyggnadskonsoll
Lämpligt vid trångt utrymme mellan
överkant dörr/fönster och underkant
takstol

• Breddmått: Markismåttet beräknas efter ytterkant gavlarna, vilket gör att tyget blir något
smalare (-11 cm)
45°

Miljöinformation
OPMs markisduk (akryl) förosakar inga ekologiska problem.
Väven är luktfri och inte giftig eller toxisk ( enl. Öko- Tex)
Metall, aluminium och plastdetaljer är återvinningsbara.

Ställbar takkil
Vid lutande takstol

Frontgardin med screenväv.
Finns i höjderna 140 och 220 cm.
Frontgardin regleras med snäckväxel/vev. Bra skydd mot låg solvinkel och vind.

