JAMAICA

TERRASSEMARKISE

TEKNISK
- Tilvalg for tak
- Forsterket dukrør 1,2mm

- Kryssforsterket bærerør
i aluminium (unikt i markedet)
- Max bredde 7m
- Max utfall 3.6m

- Fallvinkel 5-40grader
- Terrassearmer er i forsterket
aluminium med syrefast
rustfritt kjede
- Mulighet for teleskopstøtte

"En av våre største bestselgere"

- Tilvalg nedrullbar frontduk

Jamaica Terrassemarkise er en sterk og fleksibel
markise med tidsriktig design.
Markise med åpen løsning hvor helstøpt aluminiumstak, nedsenkbar frontkappe mm er tilvalg.
Benytter meget kraftige markisearmer som gir duken optimal spenn.

KONSTRUKSJONSFARGER

RAL 9010

RAL 9006

hvit matt

sølvgrå matt

RAL 1015
beige matt

RAL 8014

FSM71319

brun matt

graffitti matt

LAKKERING ("Long Life")

For pulverlakkeringen benyttes det pulver fra det berømte sveitsiske firmaet IGP.
IGP-DURA|clean Teknologi er en avansert og høyteknologisk overflatebehandling av
aluminium som stiller strenge krav til produsent.
Våre markiser har høyeste klassifisering av motstandsdyktighet på korrosjon av
aluminium. Lakkeringen har betegnelsen SEASIDE CLASS og er perfekt for norske forhold.

MARKISESTOFF

Alle tekstiler leveres Europas ledende leverandører. Alt er impregnert av høyeste kvalitet
med TEFLON eller SCOTCHGUARD beskyttende middel. Det skaper en perfekt
beskyttende barriere og forsterker stoffets klimatiske og hydrofobe egenskaper.

MOTOR OG AUTOMATIKK

Vi bruker verdens mest anerkjente leverandører av motor og automatikk.
Mekaniske motorer:
Leveres for enkel bryterstyring, og for løsninger hvor det allerede er installert
smarthusløsninger. Motoren leveres også til større styringsanlegg til f.eks skoler og
næringsbygg.

Fjernstyrt motorer (RTS)
Enveiskommuniserende fjernstyrt motorer som mottar styringssignaler fra fjernkontroll.
Motoren har ikke posisjonskontroll, der den benyttes med Somfy App-styring (Tahoma)
Fjernstyrt motorer (IO)
Toveiskommuniserende fjernstyrt motorer som mottar styringssignaler fra fjernkontroll,
og App fra f.eks. Pc, eller Smarttelefon. Motoren har posisjonskontroll, der hvor det
benyttes Somfy App-styring. (Tahoma og Coonexoon).
Moderne løsninger til smarthus og styring med App på telefon er en del av vår hverdag!

NOTATER
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