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En tidløs klassiker innen solskjerming. En vindusmarkise fra Norsol
løfter fasadens uttrykk , gir svært effektiv solskjerming og skaper et
trivelig innemiljø. For maksimal fleksibilitet og komfort anbefales
motor og fjernbetjening.

vindusmarkise
Norsol Vindusmarkise gir optimal skjerming for lys og
varme. Samtidig bevares utsynet godt og du kan enkelt
justere vinkelen etter solens gang. Velg blant mer enn 140
duker; Screen duker er også en velegnet duk for vindusmarkiser, hvor perforeringene gjør at du får ytterligere
helhetlig utsyn.
Bruksområde

NORSOL Vindusmarkise er beregnet for skjerming av små og mellomstore vindusflater. Markisen kan monteres rett på veggen eller
på vinduskarmen. Enkel regulering fra inn- eller utsiden av vinduet.

Betjening

Markisen leveres med rund snor som standard, men kan også
leveres med wireboks for lettere betjening eller motor. Motor kan
kompletteres med bryter eller fjernkontroll, og sol- og vindautomatikk. For sømløs betjening leveres trinnløse fjærarmer som
standard. Kan også leveres med armer med 5 låseposisjoner. Trinnløse fjærarmer benyttes alltid når det brukes motor eller wireboks.

Profiler

Front-, kasse- og armprofil er natureloksert i ekstrudert aluminium.
Kan også leveres hvitlakkert. Dukrør i galvanisert stål.

Valg av duk

Velg blant mer enn 140 markiseduker i ensfarget, tofarget
eller stripet design. Screen duker er også populære for våre
vindusmarkiser; Perforerte duker som kombinerer avskjerming
med muligheten til utsyn.

Tekniske data

Maksimal bredde		
Minimum bredde 		
Maksimalt armutfall

360 cm
30 cm
110 cm arm

Standard trinnløs arm. Kan også
bestilles i låsarmutgave

Vindusmarkiser med sol- og
vindautomatikk.

Snoren føres inn i veggen gjennom
en trinse

Feste til snor festes på innsiden av
veggen
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