
Norbox er en kassettmarkisen som byr på høykvalitets komponenter,  
gjennomtenkt mekanikk og et tvers gjennom attraktivt design. 

NORBOX



Gjennomtenkt konstruksjon
Dukåpningen i hele markisens bredde er lukket. Dette 
begrenser tilsmussing av stoffet, og gir derfor duken lengre 
levetid. Det visuelle bildet av markisen blir også smakfullt  
i så måte.
Stabilitet og kvalitet gjenspeiles også ned i minste detalj.  
For eksempel er også alle sidedeksel og utfallsprofiler i  
vedlikeholdsfri, formstabil og motstandsdyktig aluminium.

Detaljer
En børste i kassetten vil hjelpe til med å holde duken ren.

Takfeste
Markisen kan leveres med takfestebrakett.

Vindklassifisering
Bredde i cm

Arm 300 350 400 450 500
200 3 3 3 3 3
250 3 3 3 3 2
300 2 2 2 2

Vindklasse 3 Liten kuling (13,6 m/s)
Vindklasse 2 Frisk bris (10,5 m/s)
Vindklasse 1 Laber bris (7,7 m/s)
Vindklasse 0 Lett bris (5,3 m/s)

Liten bygghøyde
Ofte hinders en god skyggelegging av at markisen bygger  
for mye i høyden og innfestingen blir vanskelig - dette gjelder 
ikke for Norbox! Her beviser Norbox at topp kvalitet og  
konstruksjon ikke er ensbetydende med å være stor av  
størrelse: Med en bygghøyde på bare 15,2 cm gjør den sitt 
navn verdig, og finner lett plass selv i de trangeste innfestings-
situasjoner.

Enkel innstilling
Innstilling av hellingsvinkel er ofte kjent problem for 
“Kassettmarkiser” - med unntak av Norbox. 
Helningsvinkelen hos Norbox kan justeres fra ca 5-40 grader. 
Dette gjør den fleksibel i enhver monteringssituasjon,  
samt i forhold til solens innfallsvinkel i ulike årstider. 
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