
TERRASS-
MARKISER
I KASSETT
TX8100 / TX8200 / TX8300

ANVÄNDNINGSOMRÅDE

Produkt för utomhusbruk

PRODUKTBESKRIVNING

Eftersom kassetten finns i en stor  
mängd kulörer som smälter in i  
husfasaden så ger denna markis ett  
stilrent intryck även när den är infälld.



TERRASSMARKISER I KASSETT
Eftersom kassetten finns i en stor mängd kulörer som smälter in i husfasaden så ger denna markis  
ett stilrent intryck även när den är infälld. 

TX8100

KONSTRUKTION
Med det integrerade skyddstaket eller halvkassetten uppnår den  
lackerade aluminiumkonstruktionen maximal hållfasthet. Och ger 
dessutom ett effektivt skydd för vävduken. Som tillvalsmöjlighet finns 
frontrullgardin. Kassetten är i lackerad aluminium förutom valsröret 
som är i stål. Markisen är C-formad med frontprofil, armfäste och
gavlar som följer denna form. Den är försedd med borstlister som 
försvårar smuts att tränga in i kassetten och därmed förlänger  
livslängden på markisen. Armarna är tillverkade i aluminium och 
försedda med dubbla rostfria vajrar i knälederna.

MANÖVRERING
Markisen regleras med utvändig vev eller motor. Det finns olika varianter 
på fjärrstyrning tillgängliga om man vill automatisera markisen, samt 
även styrning med sol- och vindsensor. Kan enkelt komplettera så man 
kan styra med app.

TILLVAL
Med den praktiska frontrullgardinen som skyddar mot lågt stående  
sol. Den kan även justeras (max 120cm) vid behov för skapa ett  
privat avskilt utrymme. Förutom en markisväv går det även använd  
en genomsiktlig screenväv för ökad frihetskänsla.

Kan fås i valfri RAL färg som tillval.

ANTRACIT
C36

VIT 
RAL 9010

SILVER
RAL 9006

MAXBREDD: 600 CM 
 
MAXUTFALL: 350 CM



Denna kompakta helkassettmarkisen är perfekt för montering i trånga 
utrymmen. Den vackra, slutna konstruktionen ger ett stilrent intryck 
som smälter in i de flesta fasader. Kassetten skyddar både väven och 
armarna mot väta och smuts i infällt läge.

KONSTRUKTION
Kassetten är i lackerad aluminium förutom valsröret som är i stål.  
Hela markisen i infällt läge är U-formad. Frontprofilen finns i en  
fyrkantig eller rundad form. Sidorna är försedda med gavlar.  

TX 8200

TX8200 med rak front.

TX8200 med rundad front.

TX8200 med rundad front.

Armarna är tillverkade i aluminium och har dubbla rostfria vajrar i 
knälederna. I ovankant av profilen finns en borstlist som tar bort löst 
smuts när markisen rullas in. 

MANÖVRERING
Markisen regleras med utvändig vev eller motor. Det finns olika  
varianter på fjärrstyrning om man vill automatisera markisen, samt 
även styrning med sol- och vindsensor. Kan enkelt komplettera så  
man kan styra med app.

Kan fås i valfri RAL färg som tillval.

ANTRACIT
C36

VIT 
RAL 9010

SILVER
RAL 9006

MAXBREDD: 500 CM 
 
MAXUTFALL: 300 CM
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TX8300 med rak front.

TX8300 med rundad front.

Markisen är perfekt för större terrasser och uteplatser. Kassetten  
skyddar både väven och armarna från väta och smuts i infällt läge. 
Som tillvalsmöjlighet finns frontrullgardin.

KONSTRUKTION
Kassetten är i lackerad aluminium förutom valsröret som är i stål. Hela 
markisen i infällt läge är U-formad. Frontprofilen finns i en fyrkantig eller 
rundad form. Sidorna är försedda med gavlar. Armarna är tillverkad i 

TX8300
aluminium och har dubbla rostfria wires i knälederna. I ovankant av 
profilen finns en borstlist som tar bort löst smuts när markisen rullas in.

TILLVAL
Går att få med en praktisk frontrullgardin som skyddar mot lågt stående 
sol. Den kan även justeras (max 120 cm) vid behov för att skapa ett 
privat, avskilt utrymme. Förutom markisväven går det även använda  
en genomsiktlig screenväv för ökad frihetskänsla.

Artnr: J84459 - V1

Kan fås i valfri RAL färg som tillval.

ANTRACIT
C36

VIT 
RAL 9010

SILVER
RAL 9006

MAXBREDD: 650 CM 
 
MAXUTFALL: 400 CM


