
Balkongmarkis med ben
• Balkongbenen spänns enkelt fast mellan

golv och tak med fjäderbelastade
spännbeslag.

• Markisen snäpps fast i konsolerna.
• Armarna monteras i balkongbenen.

Balkongmarkis utan ben
• Monteras enkelt i tak genom att dukröret

snäpps fast i takkonsolerna.
• Armarna monteras på balkongens sidor

med hjälp av sidobeslag.

Manövrering
• Band utifrån eller inifrån.
• Manuellt med vev.
• Med elmotor styrd med strömbrytare,

fjärrkontroll, automatik eller en
kombination av dessa.

Tillbehör
• Balkongben med spännbeslag.
• Sidobeslag för montering av

armar på balkongväggar.
• Banduppsamlare.
• Vevbox.
• Reklamtryck.

Motorer och automatik
Markisen kan förses med elektrisk motor som
monteras osynlig och skyddad inuti markisröret.
En motordriven markis kan styras på olika sätt:
• Manuellt med strömbrytare inomhus (ingår i

standardutförandet), med strömbrytare
utomhus eller fjärrkontroll.

• Halvautomatiskt med fjärrkontroll.
Markisen fälls ut manuellt med fjärrkontroll
men är kopplad till en vindvakt som drar in
markisen vid för stark vind.

• Helautomatisk med solgivare och vindvakt.
Markisen fälls ut när solen kommer fram
och dras in när vinden blir för stark.

• Något av ovan i kombination med
tidsstyrning.

• Vid flera markiser kan man välja mellan
individuell styrning av varje markis och
samtidigt styrning av alla markiser eller
båda delar.

Miljöinformation
Markisen är återvinningsbar med undantag för
markisduken samt några mindre detaljer som
t ex rostfria skruvar. Markisduken avger vid
förbränning hälsovådlig rök.
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Material
• Stativet består av naturanodiserade sträng-

pressade aluminiumprofiler och med detaljer
i pulverlackerat aluminium (t ex armbeslag)
eller polymera material (t ex ändskydd).
Skruvar och axlar är av rostfritt och
förzinkat stål.

• Armarna är fjäderbelastade.
• Lackerade detaljer är vita i RAL 9010 som

standard, men kan även liksom stativet i
övrigt, specialbeställas i valfri RAL-kulör.

• Markisväven är av 100% polyakrylfiber
med Scotchgard impregnering.
Ljushärdighet är 7-8 av 8.

Montering
På fönster

• Monteras enkelt på vägg eller i tak
genom att dukröret snäpps fast i
vägg/takkonsolerna

• Armarna är fritt justerbara i sidled.

 Teknisk information

SkuggSkugg
garantigaranti

CE-märkningen garanterar
EU:s produktsäkerhetsregler.

Solliden



Enkel fönstermarkis som manövreras inifrån
eller utifrån med band, med motor eller
utifrån manuellt med vev.
Avsedd för mindre till medelstora fönster
och balkonger samt fönsterpartier upp
till 4 meters bredd.
Balkongmarkisen är samma markis,
Solliden - men monterad på stolpar
(balkongben) som spänns fast mellan golv
och tak strax innanför balkongens fram-
kant. Det ger en fristående markis som
inte är fast monterad i byggnaden.

Måttagning
Till fönster:

• Mät så att markisen blir 10-15 cm bredare
än fönstret på varje sida.

• Markisens bredd är lika med det största
yttre måttet på själva stativet.
Markisduken är 8 cm smalare.

• Om markisen skall sitta i en nisch bör detta
påpekas vid beställningen.

• Mät fönstrets höjd. Armlängden bör vara
ungefär lika med halva fönsterhöjden.

• Utfallet = Armlängden.
• Ange reglagesida sett utifrån.

Till balkong:

• Mät takets bredd d v s  stumt mått från vägg
till vägg.

• Bredden på en Balkongmarkis med ben är
takets bredd minskat med 4 cm.

• Markisens bredd är lika med det yttre
måttet på själva stativet.
Markisduken är 8 cm smalare.

• Markisens bredd vid montage i tak och
på vägg (utan ben) är takets bredd minskat
med 2 cm.

• För balkongmarkis med ben skall även
takhöjden, där benen skall placeras, mätas.

Solliden
Fallarmsmarkis

och Balkongmarkis

FÖNSTERMILJÖ


