Capri

takmarkis motor
• Markis för tak eller pergolaben
• Skyddande helkassett
• Möjligt utfall hela 600 cm
• Perfekt för uterum och glastak
• Stort sortiment av vädertålig väv
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Pergola

Kassett

it

Capri är en smart takmarkis som kan
monteras både ovanpå ett befintligt tak
eller vilandes på integrerade stödben,
så kallade pergolaben. Passar till exempel perfekt på ett uterum med glastak
där du får total kontroll över värme- och
ljusinstrålningen ovanifrån.
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Capri är utrustad med en skyddande helkassett.

Konstruktionen
Tack vare sin speciella konstruktion kan Capri
monteras helt horisontell. Benstativet är till största
del tillverkad i underhållsfri strängpressad aluminium. Armar och frontprofiler erbjuds däremot
som standard i flera olika kulörer; aluminium, vitt,

Capri kan användas som pergolamarkis. Marki-

svart och dessutom möjlighet till färganpassning.

sen vilar då på dess inbyggda stödben. I pergola-

Capri manövreras alltid smidigt med motor.

utförande kan Capri tillverkas i storlekar ända upp
till 500 cm breda med ett utfall på 600 cm. Med
Capri kan du skapa ett fantastiskt flexibelt ute-

Markisväven

rum! När du vill njuta av mer direkt solljus trycker

Väven är tillverkad av en akrylfiber som motstår

du bara på knappen på fjärrkontrollen och öpp-

vatten, mögel och röta. Vävens kvalitet tillsam-

nar upp din Capri och lika enkelt kan du stänga

mans med hårdvarans gedigna konstruktion bor-

ute sol och värme.

gar för en lång livslängd.
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Capri har en skyddande helkassett.
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Capri

Pergolaben för en fristående installation.

Installation ovanpå ett befintligt tak är enkelt och ger ett bra extra skydd mot värme.

Installation

Mjukvara

• Monteras med konsoler i takprofil eller med fristående pergolaben.

• Markisväven är tillverkad av 100% akrylfiber och
är teflonimpregnerad mot smuts och vatten.
• Brett urval färger och mönster.

Hårdvara
Kassett och underprofil som smidigt glider i skenor.

• Benstativ i underhållsfri aluminium.
• Ben- och armprofiler erbjuds i naturanodiserad
aluminium, vit, svart och pulverlack med möjlighet till
färganpassning.
• Skyddstak i strängpressad aluminium skyddar väven.
• Kassett och skenor i högkvalitativ aluminium.
• Pergolaben för fristående installation.

Tekniska detaljer
• En pergolainstallation kräver inget bygglov,
men kan ändå användas som skyddande altan
under härliga sommarkvällar.

Capri takmarkis
Takmontage
Direktmonterad takskena.

Manövrering:

Kabelmotor, Radiomotor eller iO

Pergola
Kabelmotor, Radiomotor eller iO

- välj till önskad styrning; sol- och

- välj till önskad styrning; sol- och

vindsensor, fjärrkontroll el väggbrytare

vindsensor, fjärrkontroll el väggbrytare

Maxbredd 1 st:

700 cm

600 cm

Maxbredd 2 st:

1200 cm

–

Utfall:

max 600 cm

max 600 cm

Pergolaben:

max 300 cm

max 300 cm

Medföljande infästning:

Konsol för direktmontering.

Markisväv:

100% akrylfiber och teflonimpregnerad mot smuts och vatten.
Stort utbud av kulörer och mönster.

Tillval:

Golvkonsol med fot
Konsol höjdjustering: 6-9 cm, 9-12 cm, 12-15 cm

Takskena monterad med distanskonsol.
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