
VERTIKALA
MARKISER
VZ6105 / VZ6125 / VS6085  

ANVÄNDNINGSOMRÅDE

Produkt för utomhusbruk

PRODUKTBESKRIVNING

En vertikal markis kan liknas vid en utvändig 
rullardin eftersom den går vertikalt med 
fönstret. Denna fönstermarkis passar bra 
på fönster som är höga eller fönster som är 
placerade så att en traditionell markis skulle 
vara i vägen.



VERTIKALA MARKISER
En vertikal markis kan liknas vid en utvändig rullgardin eftersom den går vertikalt med fönstret i gejdrar. 
Denna typ av fönstermarkis passar utmärkt på fönster som är höga eller fönster som är placerade så att 
en traditionell markis skulle sticka ut och vara i vägen.

VZ6105/VZ6125

VZ6125.

VZ6105.VZ6105.

Vertikalmarkisen är optimal vid tuffa väderförhållande eftersom det 
löper vertikalt längst utsidan av fönstret på stabila skenor i aluminium. 
Modellen är mycket vindtålig och klarar vindpåfrestningar upptill 27 
m/s. Denna markis har en elegant rundad kassett som skyddar väven 
från smuts och väta i infällt läge. 

KONSTRUKTION
Markisen är tillverkad i lackerad eller naturanodiserad aluminium. 
Gejdrarna och gavlarna är gjorda av lackerad aluminium. Zipfunktionen 
garanterar en vindsäker väv med maximal spänning och stabilitet. 
Bottenlisten är rundad eller rak beroende på storlek. Samma gäller för 
gejdrarna som finns i två olika storlekar.

MANÖVRERING
Kan fås med mot eller utvändig vev. Motorn kan kompletteras med 
styrningar som fjärrkontroll och sol- och vindautomatik. Den kan även 
styras via app.

Kan fås i valfri RAL färg som tillval.

ANTRACIT
RAL 7016

VIT 
RAL 9010

SILVER
RAL 9006



Den här markisen är en stilren och smart lösning när du vill skärma  
av solen utan att solavskärmingen ska synas för mycket på fasaden.  
Markisen justeras vertikalt i sidoskenor. Väven som används håller 
värme och bländande ljus ute samtidigt som man behåller sikten ut.

KONSTRUKTION
Markisen är i vitlackerad eller naturanodiserad aluminium.
Sidoskenor monteras på fönsterram eller vägg.

VS6085

MANÖVRERING
Dragband från insidan eller utsidan eller med en motor. Motorn kan 
kompletteras med styrningar som fjärr, sol-och vindautomatik.  
Den kan även styras via app.

TEXTIL
Till denna vertikala markis väljer man en genomsiktlig screenväv. 
Genomsiktligheten och hur mycket ljus som släpps igenom varierar 
beroende på vilken täthet och färg man väljer på väven.

ANTRACIT
C36

VIT 
RAL 9010

SILVER
RAL 9006



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

Artnr: J84457 - V1
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VS6085

VZ6105 VZ6125

VZ6015 
Vid bredd 3 m blir maxhöjden 3,5 m.
Vid bredd 4 m blir maxhöjden 3 m.

Bottenlister & Gejdrar 
Bottenlisten är rundad eller rak beroende på storlek.  
Samma gäller för gejdrarna som också finns i 2 olika storlekar. 

Bottenlister & Gejdrar 
Bottenlisten är rundad eller rak beroende på storlek.  
Samma gäller för gejdrarna som också finns i 2 olika storlekar. 

VZ6125 
Vid bredd 5 m blir maxhöjden 3 m.
Vid bredd 3 m blir maxhöjden 5 m.


