fönstermarkiser

Anderssons Markis har sedan ett halvt sekel levererat solskydd och är därmed
en av landets äldsta tillverkare av solskydd. All tillverkning sker vid vår egen fabrik
i Varberg. Vår framgång baserar sig på trygga leveranser av högkvalitativa märkesprodukter. Ett koncept som har gett oss stort erkännande och tiotusentals nöjda
kunder sedan starten 1957.

Siesta
Siesta är en smidig och kompakt fönstermarkis, som kan tillverkas upp
till en bredd av 360 cm. Den mjukt rundade kassetten och övriga profiler
är av anodiserat aluminium, alternativt vitlack.
Markisen kan fås i två olika utförande. Siesta Klassisk, med låg
front och kappa, eller Siesta med hög heltäckande front utan kappa.
Manövrering sker med band & bandlås, vevbox eller motor.

Omega 43
Omega är en fönstermarkis i kassett för bredder upp till 360 cm. Alla
profiler och beslag är tillverkade av underhållsfritt aluminium. Smäcker
frontprofil med fastskruvade ändskydd håller kappan på plats, oavsett
vindförhållanden. Manövrering med band eller vevbox.

Aruba
Aruba är en fönstermarkis för bredder upp till 450 cm. Den mjukt rundade
kassetten och övriga profiler är av anodiserat aluminium, alternativt vitlack.
Markisen kan fås i två olika utföranden, med låg front och kappa eller med
hög heltäckande front utan kappa. Manövrering sker med motor, växel eller
band & bandlås, alternativt vevbox. Seriekoppling är möjlig.
Som tillval kan du få en kraftig frontprofil med extra robusta armar.
Då heter varianten MF-500 och levereras med växel eller motor.

Plaza Fasad
Plaza representerar det stabilaste vi har. En ny typ av markisarm med
gasdämpare, där duken alltid är optimalt spänd, oavsett armvinkel.
Alla profiler och beslag är tillverkade av underhållsfritt aluminium.
Heltäckande frontprofil med fastskruvade ändskydd, ger ett bra skydd
för markisen i upprullat läge och håller kappan på plats, oavsett
vindförhållanden. Plaza kan manövreras med växel eller motor, seriekoppling av flera markiser är möjligt. Fjärrkontroll och sol- och
vindautomatik optimerar både användning och handhavande.

Våra markismodeller
– vilken passar dig bäst?

Uppgifter vi behöver vid beställning:
• Antal
• Bredd
• Utfall
•  Motor, med eller utan fjärrmanövrering

• Reglagesida, höger
eller vänster (utifrån sett)
• Vävnummer

Bekväm

Tryggt

Vacker

Våra markiser är enkla att använda. Vanligaste
uppdragsalternativet är en motor med fjärrkontroll.
Du trycker på knappen och markisen åker ut till
önskad, förprogrammerad position. Bekvämt!
Ingen invändig kabeldragning behövs. Även bandmanövrering är möjlig på en del modeller.

För optimal markisanvändning är det förstås
säkrast och mest bekvämt att använda en sol- och
vindautomatik. Markiserna sköter sig själva och
åker ut vid sol, även när du inte är hemma. Skulle
vinden bli för hård, ja då åker markiserna in! Tryggt.
Vi har flera automatiker att välja mellan och vi kan
alltid rekommendera den bästa lösningen för just din
fastighet, oavsett antal markiser eller automatiker.

Trots vårt fagra prat om teknik, så är det väl ändå
väven man ser framför sig när man hör ordet markis?
Du kan vara lugn, våra vävar kommer från världens
ledande väverier, med italienska Pará som vårt första
val. Bläddra genom vår kollektionspärm och gör ditt
val utifrån din smak. Vi rådgör gärna om du har svårt
att välja.

Modell

Fördelar

Max bredd

Max utfall/höjd

Manövrering

Siesta

Nu med motor

360 cm

100 cm

Band/vevbox/motor

Omega 43

Funktionell och driftsäker

360 cm

100 cm

Band/vevbox

Aruba/MF-500

Flexibel och lagom robust

500 cm

100 cm

Band/vevbox/vev/motor

Plaza Fasad

Nu med gasarm

600 cm

100 cm

Band/vevbox/vev/motor

Återförsäljare

Anderssons Markis har sedan ett halvt sekel levererat solskydd och är därmed
en av landets äldsta tillverkare av solskydd. All tillverkning sker vid vår egen fabrik
i Varberg. Vår framgång baserar sig på trygga leveranser av högkvalitativa märkesprodukter. Ett koncept som har gett oss stort erkännande och tiotusentals nöjda
kunder sedan starten 1957.

