
SOLLIDEN RIDÅ
–vertikalmarkis

SOLLIDEN RIDÅ är mångsidig och passar såväl på 
villor som på skolor och kontor och är väl anpassad 

till dagens fönstermode med höga fönster. 

En vertikalmarkis har fler funktioner än en vanlig 
markis. Den stänger ute solljus och värme, skyddar mot 

direkt insyn samtidigt som den går att se ut igenom.

En vertikalmarkis är mindre känslig för vind, vilket 
gör den speciellt lämpad på höga höjder och vind-

utsatta ställen. Produkten är överrullad som standard.

PRODUKTINFORMATION

MATERIAL

• Stativet består av naturanodiserade strängpressade aluminiumprofiler, med detaljer av pulverlackat  
 stål (t ex gavel) och strängpressat aluminium (t ex beslag) samt polymera material (t ex ändskydd).

• Skruvar och axlar är av rostfritt-/alt förzinkat stål.

• Lackerade detaljer är vita eller gråa som standard men kan, liksom stativet i övrigt, special- 
 lackeras i valfri RAL-kulör.

• Screenväv Sunworker som standard.

MILJÖINFORMATION
Markisen är återvinningsbar med undantag för några mindre detaljer, som till exempel rostfria 
skruvar. Markisväven avger vid förbränning hälsovådlig rök.



MONTAGE

• Monteras enkelt på vägg med konsoller.

• OBS! Beställningsbredden är ytterkant bottenrörets  
 öglor, som är produktens bredaste punkt. Gavlarna på  
 produkten sitter ca 1cm in per sida gentemot öglorna.

• Horisontell söm i väven, vid beställningshöjd  
 över 150cm.

• Produkten är överrullad som standard.

REGLAGEALTERNATIV
• Dragband invändigt. Ingår som standard.

• Motor.

• Vid beställning anges reglagesidan sett utifrån.

REGLAGE BREDD HÖJD MED TJOCKARE VÄV

Dragband D46mm rör 200cm 220cm 200x220cm

Motor D58mm rör 240cm 220cm 240x220cm

REKOMMENDERADE MAXMÅTT

Beställningsbredden är ytterkant bottenrörets öglor.

MARKISBREDD KONSOLLER

Upp till 240cm 2st

KONSOLLFÖRDELNING

SOMFY I 58 RÖR BREDD ELERO I 58 RÖR BREDD

Ariane 6/17 58cm VariEco 10/14 55,1cm

Altus 6/17 68cm SunTop 10/14 54cm

MINSTA PRODUKTBREDD VID MOTORREGLAGE

SOLLIDEN RIDÅ – vertikalmarkis

BANDUPPSAMLARE

TILLBEHÖR

Vi skräddarsyr utvändiga solskydd för alla lägen

FÖNSTERMILJÖ I LAHOLM AB  

BOX 40, 312 21 LAHOLM     www.fonstermiljo.se

VEVBOX FÖR BAND

HÖJD/BREDD 0,8M 1,2M 1,6M 1,8M 2M 2,2M 2,4M

0,8m 2 2 2 2 2 2 2

1,6m 2 2 2 2 2 2 2

2,2m 2 2 2 2 2 2   2

VINDKLASSER

EN 13561


