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B-25 vikarmsmarkis
Vikarmsmarkis av kassettyp avsedd för vägg- eller takmontering
till altaner, terrasser, uteserveringar m m. Kassettens kompakta yttermått möjliggör montering i trånga utrymmen, t ex balkonger o d.

Produktbeskrivning
UTSEENDE – KONSTRUKTION

Kassett, armar och övriga profiler är tillverkade av extruderat, pulverlackerat aluminium och kan som standard erhållas i vit, beige
(RAL 9001), brun (RAL 8019), svart (RAL 9005), elfenben (RAL 1015)
eller naturanodiserad, alternativt i valfri kulör enligt RAL-skalan. Skruvar, leder och beslag av aluminium och/eller rostfritt stål.
Markisen monteras med konsoler på vägg eller i takfotens undersida. Vid kopplade markiser monteras en duk för övertäckning av
springan mellan markiserna. Manövrering sker med motor eller vev.
Som tillval kan utfällbara stödben monterade på frontprofilens insida erhållas, se bild.

Vikarmsmarkis typ B-25

MÅTT

Markisen objektanpassas.
Utfall: 1 500, 2 000, 2 500 och 3 000 mm.
Bredd: 2,05–14,0 m. Upp till 7,0 m kan levereras i ett stycke.
Övriga mått, se bild.

NY

B-25 Elite vikarmsmarkis

Vikarmsmarkis typ B-25

Vikarmsmarkis av kassettyp med extra långt utfall och förstärkta armar, avsedd för villor, altaner, terrasser, butiker, restauranger och
uteserveringar m m.

Produktbeskrivning
UTSEENDE – KONSTRUKTION

Kassett, armar och övriga profiler är tillverkade av extruderat, pulverlackerat aluminium och kan erhållas i ett flertal standardfärger
(se nedan), alternativt i valfri kulör enligt RAL-skalan. Extra kraftiga
armar med dubbla fjädrar och fyra vajrar (se bild) för bästa dukspänning i större utfall.
Monteringskonsoler av extruderat aluminium finns såväl för väggsom för takmontering. Manövrering sker med motor eller med vev.
Automatisering är möjlig med alla förekommande styrsystem.

Täckduk vid kopplade markiser

B-25

MÅTT

Markiserna objektanpassas.
Utfall 1 500, 2 000, 2 500, 3 000, 3 500 och 3 750 mm
Bredd från 2,05 m upp till 7,0 m. Kan seriekopplas upp till 13,0 m.
Övriga byggmått, se bild
Vit

B-25 Elite, armar

RAL 8019
Brun

RAL 9001
Creme

RAL 1015
Elfenbensvit

Anodiserad

RAL-färger till B-25 Elite

Sektion, typ B-25

Sektion, typ B-25
Elite

B-25 Elite

Utfällbara stödben
(tillbehör)

Kassetter

Terrassmarkis typ B-25 Elite
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B-50 vikarmsmarkis
Vikarmsmarkis av kassettyp, inbyggd i en ellipsformad kassett med
kompakta yttermått. Både duk och all mekanik är täckt av skyddskassetten när markisen är inkörd. Avsedd för tak- eller väggmontering för altaner, balkonger, butiker och dylikt.

Produktbeskrivning
UTSEENDE – KONSTRUKTION

Kassett, armar och övriga profiler är tillverkade av extruderat, pulver
lackerat aluminium och kan erhållas i vit, Creme (RAL 9001), naturanodiserad, alternativt i valfri kulör enligt RAL-skalan.
Monteringskonsoler av extruderat aluminium finns såväl för väggsom för takmontering. Manövrering sker med motor eller med vev.
Automatisering är möjlig med alla förekommande styrsystem.

Vikarmsmarkis typ B-50

MÅTT

Markiserna objektanpassas.
Utfall 1 500, 2 000, 2 500 och 3 000 mm
Bredd från 2,0 m upp till 5,5 m.
Övriga mått, se bild
Kassett, typ B-50

Väggmontage typ B-50
NY

Takmontage typ B-50

B-126 uterumsmarkis
Markis med parallella sidogejdrar avsedd för solavskärmning av tak
till glasade uterum, takfönster samt lutande takpartier. Kan även
tillverkas med extra utfall.

B-126 över glasat uterum

Produktbeskrivning
UTSEENDE – KONSTRUKTION

Kassett, sidogejdrar och beslag av extruderad aluminium som levereras pulverlackerade. Kassetten är självbärande och skyddar markisduken i upprullat läge från smuts eller löv samt från nederbörd.
Sidoskenorna är U-formade (se bild) och det i frontprofilen inbyggda
fjädersystemet håller markistyget spänt för att minimera nedböjning
och vattensamling.
Markisen är motordriven och kan enkelt monteras på befintlig stomme av uterummet eller glastaket. Speciella monteringsbeslag och
stödben finns för att objektanpassa markisen, se bild.

B-126, mått

MÅTT
Bredd
(max)
m

Utfall
(max)
m

Max area för olika tyger, m2

Antal vävar
/motorenheter
1/1
2/1

5
10

6
6

19
38

A

B

C

Markisväv Soltis 86 Soltis 92
19
38

18
36

Extra utfall: max 1,25 m. Övriga mått, se bild.
UTSEENDE

Kassett, profiler och beslag kan som standard erhållas i vit, brun
(RAL 8019) och beige (RAL 9001) kulör alternativt i valfri kulör enligt
RAL-skalan.

D

E

B-126, sektioner genom olika skenor samt detalj på stödben
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Anderssons Rubino vikarmsmarkis
Vikarmsmarkis av bärrörstyp avsedd för vägg- eller takmontering till
villor, altaner, terrasser mm.

Produktbeskrivning
MATERIAL – KONSTRUKTION

Samtliga profiler är tillverkade i grafitgrå strukturlack med färgmatchande täcklock. Alla fästkomponenter i markisen är tillverkade
i rostfritt stål. Helgjutna monteringsbeslag i färgmatchande lack för
tak- eller väggmontering. Manövrering med motor eller vev. Automatisering är möjlig med alla förekommande styrsystem.

Anderssons Rubino vikarmsmarkis

MÅTT

Markiserna objektanpassas.

Utfall: 1500, 2000, 2500, 3000 och 3500 mm
Bredd: från 2,12 m upp till 6 m
Anderssons Rubino i infällt läge

Totalmått vid min lutning 5°
Tak- väggmontering

Totalmått vid max lutning 85°
Tak- väggmontering

Lutningstabell
Hålbild ovansida (vid takmontering)
NY

Mått kombibeslag

Windblocker
Infällbart, väggmonterat vindskydd i kassett.

Produktbeskrivning
MATERIAL – KONSTRUKTION

Kassett och övriga profiler av extruderat pulverlackerat aluminium.
Manövreringen sker manuellt. Markisväv alternativt Sunworkerväv
används.
MÅTT

Min höjd: 1270 mm
Max höjd: 2000 mm
Max utfall: 4000 mm

Windblocker

UTSEENDE

Kassett och profiler kan som standard erhållas i vit, beige (RAL
9001). Valfri kulör enligt RAL-skalan finns som tillägg.

Windblocker, tvärsnitt med mått

Mycket enkel att montera
och demontera

Väggmontering av fäste

Justerbart handtag i höjdled
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Anderssons Zaffiro
Pergola för utomhusbruk som förenar arkitektoniskt behov och enastående design. Monteras såväl fristående som i tak eller vägg. Används till restauranger, hotell, uteplatser, trädgårdar mm.

Produktbeskrivning
MATERIAL – KONSTRUKTION

Samtliga profiler är tillverkade i grafitgrå strukturlack med färgmatchande täcklock. Helgjutna monteringsbeslag i färgmatchande lack
för tak- eller väggmontering. Manövrering sker manuellt eller med
motor.
MÅTT

Max bredd: 5000 mm
Max utfall: 5000 mm
Max höjd: 3000 mm
Kan seriekopplas.

Anderssons Zaffiro monterad över en uteservering

Anderssons Zaffiro, fristående singel

Anderssons Zaffiro, seriekopplad vid olika höjd

Anderssons Zaffiro har ett brett användningsområde,
vid t ex utomhusevenemang

Anderssons Markis AB
ADRESS:
TEL:
E-POST:
WEBB:

Honungsgatan 10, 432 95 Varberg
0340-64 11 80
info@anderssons.se
www.anderssons.se

Anderssons Zaffiro, väggmontage med lutning
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B-1085 screen
Screengardin för utomhusbruk.

Produktbeskrivning
MATERIAL – KONSTRUKTION

Kassett och sidogejdrar av extruderat pulverlackerat alternativt naturanodiserat aluminium. Manövrering sker med växel eller motor.
Väven kan erhållas i kvaliteterna Screen, Soltis 86 eller Soltis 92.
MÅTT

Max höjd: 3500 mm
Max bredd: 3600 mm
Kan seriekopplas.
UTSEENDE

Kassett och profiler kan som standard erhållas i vit, beige (RAL 9001)
grafitgrå (RAL 7016) brun (RAL 8019) eller naturanodiserad. Valfri
kulör enligt RAL-skalan finns som tillägg.

Kassettstorlek

NY

B-1085 monterad på ett uterum

Sidogejdrar i tvärsnitt
Kassett B-1085

Top screen
Motoriserad, vindsäker screengardin för takfönster och andra horisontella eller vinklade glaspartier. En kombination av Zip screen
teknik och vindsäkring med fjäder, möjliggör permanent sträckning
av duken.

Produktbeskrivning
MATERIAL – KONSTRUKTION

Kassett och sidogejdrar av extruderat pulverlackerat alternativt naturanodiserat aluminium. Manövrering sker med motor. Väven kan
erhållas i kvaliteterna Soltis 86, Soltis 92 samt för mörkläggning
Soltis B-92N.
MÅTT

Max höjd: 2500 mm
Max bredd: 2500 mm
Kan seriekopplas.
UTSEENDE

Kassett och profiler kan som standard erhållas i vit, beige (RAL 9001)
eller brun (RAL 8019). Valfri kulör enligt RAL-skalan finns som tillägg.
Top screen monterad på takfönster

Sidogejder i tvärsnitt

Kassettstorlek

Topscreen med sidogejdrar
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B-1100 screen
Screengardin för utomhusbruk.

Produktbeskrivning
MATERIAL – KONSTRUKTION

Kassett och sidogejdrar av extruderat pulverlackerat alternativt naturanodiserat aluminium. Manövrering sker med växel eller motor.
Väven kan erhållas i kvaliteterna Screen, Soltis 86 eller Soltis 92.
MÅTT

Max höjd: 4000 mm
Max bredd: 4000 mm
Kan seriekopplas.
UTSEENDE

Kassett och profiler kan som standard erhållas vit, beige (RAL 9001)
grafitgrå (RAL 7016) brun (RAL 8019) eller naturanodiserad. Valfri
kulör enligt RAL-skalan finns som tillägg.

B-1100 är lämplig på stora fasader

Kassettstorlek
NY

Sidogejdrar i tvärsnitt

B-1100 Zip Screen

Kassett B-1100

Vindsäker screengardin för i huvudsak utomhusbruk där väven
hålls på plats genom ett sinnrikt blixtlåssystem. Klassad som EUvindklass 3 och tål således vindstyrkor upp till 13 m/s. Systemet
kan även användas för mörkläggning för såväl in- som utvändigt
montage.

Produktbeskrivning
MATERIAL – KONSTRUKTION

Kassett och sidogejdrar av extruderat pulverlackerat alternativt naturanodiserat aluminium. Manövrering sker med växel eller motor.
Väven kan erhållas i kvaliteterna Screen, Soltis 86 eller Soltis 92. För
mörkläggning används Soltis B-92N.
MÅTT
Kassett B-1085

Max höjd: 3500 mm
Max bredd: 4000 mm
Kan seriekopplas.
UTSEENDE

Kassett och profiler kan som standard erhållas i vit, beige (RAL 9001)
grafitgrå (RAL 7016) brun (RAL 8019) eller naturanodiserad. Valfri
kulör enligt RAL-skalan finns som tillägg.
Dragkedjan löper inne i sidoskenan
och håller duken på plats

Uppmontering med täcklock

Anderssons Markis AB

Kassettstorlek

© SVENSK BYGGTJÄNST

ADRESS:
TEL:
E-POST:
WEBB:

Sidogejdrar i tvärsnitt

NY

Honungsgatan 10, 432 95 Varberg
0340-64 11 80
info@anderssons.se
www.anderssons.se
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