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Persienner & markiser

Semikassett - terrassmarkis
Produktinformation

Semikassett innebär att själva duken och dukröret är inbyggda för bästa
möjliga skydd. Skillnaden mot en helkassett är att man bibehåller ett s.k.
bärrör vilket tillåter en fexibel placering av monteringsbeslag för att underlätta montering i reglar i tak eller vägg.
I övre profil finns dessutom en borstlist som hindrar att löv eller annan smuts
följer med in i kassetten. Flexiarm* ingår som standard.
Semikassetten kan utrustas med teleskopstag som komplement. Max bredd
är 7 meter och maxutfall är 3,5 meter.
Semikassetten kan även utrustas med en ridåfront (max 600 cm bred).
Väven kan vevas in helt i fronten, användas som kappa, vara halvvägs ute eller
ända ner i marken. Detta möjliggör ett flertal olika sätt att förankra undre
profilen, t.ex. kan vindsäkringsstag användas för fastsättning.

Möjlighet till
fjärrstyrning av
motormarkis

Sol och vindautomatik för flera motorer

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.
Manövrering
Snäckväxel / vev eller elmotor som kan
kompletteras med sol och vindautomatik
Montering
Vägg, tak.
Övrigt
Se baksida
Frontgardin med screenväv.
Teleskopstag, finns i höjderna 140 och 220 cm.
Frontgardin regleras med snäckväxel/vev.
Bra skydd mot låg solvinkel och vind.
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Beskrivning - Beställningsuppgifter

• Elmotor. Radiostyrd med fjärrkontroll eller vanligt med strömbrytare.
Kan kompletteras med sol & vindautomatik.
• Snäckväxel.
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Manövreringsalternativ
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• Markisens totalbredd är lika med måttet på stativet, Markisduken är 11 cm
smalare än totalbredden. Till DIM 400 finns som extra tillbehör: Frontgardin,
teleskopstag samt skyddstak / gavlar.
Väven till frontgardinen blir 13 cm smalare än totalmåttet.
• För stora uteplatser kan det vara en fördel med två kortare än en lång markis
eftersom valfriheten ökar.
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Minsta markisbredd, Semikassett:
Utfall cm
150
200
250
300
350

Armar
Beslag

Standardarm
200 cm
259 cm
311 cm
372 cm
418 cm

Likaledad arm
232 cm
278 cm
330 cm
378 cm
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Utbyggnadskonsoll
Lämpligt vid trångt utrymme mellan
överkant dörr/fönster och underkant
takstol

Ovanstående antal konsoller är vid normala förhållanden.
*Antal armar beroende på armlängd och markisbredd.
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Måttagning
• Breddmått: Markismåttet beräknas efter ytterkant gavlarna, vilket gör att tyget
blir något smalare (-11 cm)

Ställbar takkil
Vid lutande takstol

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.

Komb. vägg /
takkonsol
102mm
43mm

132mm
75mm

Flexiarm (justerar lutningen enkelt med
vev)

