
FÖNSTER-
MARKISER
FM1400 / FM1500 / FM1550 / FM1800

ANVÄNDNINGSOMRÅDE

Produkt för utomhusbruk

PRODUKTBESKRIVNING

En fönstermarkis lämpar sig på de flesta 
fönster och ger ett klassiskt och snyggt intryck 
av ditt hus. De större modellerna passar även 
som balkongmarkiser. En fönstermarkis bidrar 
även till ett behagligt inomhusklimat.



KONSTRUKTION
43 mm valsrör i stål vid bandreglage och 54 mm valsrör i aluminium 
vid motorreglage. Övrig konstruktion är i vit-silver eller antracitlackerad 
aluminium. Armarna är också i aluminium och komponenterna  
i dem är av stål. Armarna har också justerbar spänning för förbättrad 
vävsträckning.

FÖNSTERMARKISER
En fönstermarkis lämpar sig på de flesta fönster och ger ett klassiskt och snyggt intryck av ditt  
hus. De större modellerna passar även som balkongmarkiser. En fönstermarkis bidrar även till  
ett behagligt inomhusklimat.

FM1400

Rak front med kappa.

MANÖVRERING
Beroende av modell och önskad komfort sker manövrering antingen 
manuellt via dragband eller via en motor som i kombination med  
tillval, bekvämt kan fjärrmanövreras och styras av en sol- och  
vindsensor. Det går att koppla ihop flera enheter och manövreras  
då från en kontroll.

Rak front utan kappa.
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FM1500

Kraftig fönstermarkis som passar de flesta fönster och byggnader. 
Aluminiumkassetten skyddar väven mot regn och smuts i infällt läge. 
Det finns möjlighet att seriekoppla denna markis.

KONSTRUKTION
70 mm valsrör i stål med övriga delar av vit-silver eller antracitlackerad 
aluminium. Armarna är också i aluminium och komponenterna i  
dem är i zink. Armarna har justerbar spänning för högsta styrka  
och vävsträckning. 

MANÖVRERING
Beroende av modell och önskad komfort sker manövrering antingen 
manuellt via dragband eller via en motor som i kombination med tillval, 
bekvämt kan fjärrmanövreras och styras av en sol- och vindsensor. Det 
går att koppla ihop flera enheter och manövreras då från en kontroll.

FM1550

Denna modell bygger på samma kassett som FM1500 men är utrustad 
med kraftfullare armar och passar därför perfekt till större och mer 
utsatta lägen. 

KONSTRUKTION
70 mm valsrör i stål med övriga delar av vit-silver eller antracitlackerad 
aluminium. Armarna är också i aluminium och komponenterna i  
dem är i zink. Armarna har justerbar spänning för högsta styrka  
och vävsträckning. 

MANÖVRERING
Beroende av modell och önskad komfort sker manövrering antingen 
manuellt via dragband eller via en motor som i kombination med  
tillval, bekvämt kan fjärrmanövreras och styras av en sol- och  
vindsensor. 
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MAXBREDD: 600 CM 
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En stabil markis som är perfekt som solskydd för större fönster och för 
balkonger. Markisen ger en skön skugga på balkongen samtidigt som 
den sänker temperaturen inomhus. Passar utmärkt att montera under 
ett takutsprång, takstolslåda eller annan utskjutande del på fasaden.

KONSTRUKTION
Valsröret är 70 mm och är av stål. Övrig konstruktion är i aluminium. 
Armarna är också i aluminium och komponenterna i dem är i zink. Extra 
kraftiga armar ger bra vävsträckning. Frontprofilen är 43 x 46 mm.

MANÖVRERING
Beroende av modell och önskad komfort sker manövrering antingen 
manuellt via dragband eller via en motor som i kombination med tillval, 
bekvämt kan fjärrmanövreras och styras av en sol- och vindsensor. Det 
går att koppla ihop flera enheter och manövreras då från en kontroll. 

TILLVAL
Skyddstak finns som tillval för att i infällt läge skydda väven från smuts 
och väta. Finns i vit-, silver- eller antracitfärgad.

FM1800

Artnr: J84456 - V1

LUND

Kalkstensvägen 31

lund@rullux.se

046 - 160 150

HELSINGBORG

Hälsovägen 33 

helsingborg@rullux.se

042 - 12 57 00

KRISTIANSTAD

Nässelvägen 5

kristianstad@rullux.se

044 - 190 180

LINKÖPING

Gillbergagatan 45

linkoping@rullux.se

013 - 35 30 50 

YSTAD

ystad@rullux.se

0411 - 669  90  www.rullux.se
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