Micro 700

sidomarkis manuell
• Passar både uteplats och balkong
• Skugga, vind- och insynskydd
• Enkel och säker hantering
• Erbjuds i höjd upp till 250cm
• Utfall upp till 400cm
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tion. Kassetten monteras fast på vägg och den
utdragbara väven hakas lätt i ett väggfäste som
är monterad på motsatt vägg eller fristående mot
mark. Ett nedre styrhjul på markisaxeln förenklar
förflyttning i sidled och är samtidigt utrustad med
en tillbakagångsbroms för en säker och behändig
hantering. Kassetten skyddar väven mot vädrets

en

aluminium vilket ger en stilren och stabil konstruk-
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Micro 700 är tillverkad i underhållsfri strängpressad
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Micro 700 är en smidig sidomarkis som
enkelt förvandlar din uteplats till din alldeles egna vind- och insynsskyddade
oas. Micro 700 ger uppskattad skugga
och passar lika bra på terrassen som på
balkongen. Sidomarkisen är ett ypperligt
komplement till dina andra solskydd.

Standardutförandet av Micro 700 är väggmonering av kassett och väggfäste mellan två existerande väggar. Som tillval finns även fristående
markpost när annan lämplig infästning inte finns.
Micro 700 har en maxhöjd på 250cm, och ett
maximalt utdrag på 400cm (då är maxhöjden
190cm).
Handtag som enkelt hakas i väggfästet.

Till Micro 700 finns det ett stort utbud av markisvävar och även screenväv. Markisvävarna är
gjord av 100% akrylfiber och den är teflonimpregnerad mot smuts och vatten. Erbjuds i
ett stort utbud av olika kulörer och mönster.
Screenväven har förmågan att sila solljuset
genom den perforerade väven och samtidigt ge
både insynskydd och god sikt ut.

påfrestingar när sidomarkisen är inrullad.
Ett styrhjul gör det enkelt att förflytta markisen i sidled.
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Micro 700
Vägginstallation (grundutförande)

Markpostinstallation (tillval)

Installation

Väv

• Kassetten monteras vertikalt på vägg.
• Väggfäste monteras på motsatt vägg eller
alternatit markpost.

• Markisväv av 100% akrylfiber och är teflonimpregnerad mot smuts och vatten.
• Screenväv som ger effektiv värmeblockering och
samtidigt god genomsikt.

Hårdvara
• Konstruktion i underhållsfri strängpressad aluminium.
• Erbjuds i naturanodiserad aluminium
• Välj mellan två olika höjder på markpost som tillval

Micro 700

Montering Micro 700 (mm).

Manövrering
• Manuell ihakning i väggfäste eller markpost.

sidomarkis

Manövrering:

Manuellt handhavande

Maxbredd:

400 cm med screenväv
300 cm med markisväv

Maxhöjd:

250 cm

Medföljande insfästning: Väggfäste (570 mm)
Vävalternativ:

Markisväv: 100% akrylfiber och teflonimpregnerad mot smuts och vatten.
Stort utbud av kulörer och mönster.
Screenväv: Soltis 86.

Tillval:

Markpost 580 mm
Markpost 880 mm
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