
ATENA är en kraftig vertikalmarkis med en rund 
kassett som skyddar väven, samt gejdrar som 

bottenlisten löper i. Den har en vertikal bom och 
armar som håller ut nedre delen av väven,  

som ger ett luftigare intryck. 

En vertikalmarkis är ett bra alternativ som 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 

vindutsatta ställen. Den är mångsidig och passar 
såväl på villor som på skolor och kontor och är väl 
anpassad till dagens fönstermode med höga fönster. 

Går även bra att seriekoppla.  

ATENA
- Vertikal fallarmsmarkis/Markisolett

PRODUKTINFORMATION

MATERIAL
• Stativet består av pulverlackerade strängpressade aluminiumprofiler, med detaljer av pulver- 
 lackat, pressgjutet aluminium (t ex beslag och gavlar) samt polymera material (t ex ändskydd).

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

• Lackerade detaljer är vita i RAL 9010 standard men kan, liksom stativet i övrigt,  
 speciallackeras i valfri RAL-kulör.

• Screenväven kommer från Europas ledande väverier.

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



MONTAGE

• Monteras enkelt på vägg med distanskonsoller.

• Levereras med 40 mm distanskonsoll,

 samt 50 cm armar.

• Beställningsbredden är ytterkant gavlar.

• Beställningshöjden är inklusive kassett.

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

REGLAGEALTERNATIV

• Motor.

• Vid beställning anges reglagesidan sett utifrån.
MARKISBREDD ANTAL KONSOLLER

Upp till 300 cm 4 st 

KONSOLLFÖRDELNING

ATENA – Vertikal fallarmsmarkis/Markisolett

TILLBEHÖR

Vi skräddarsyr utvändiga solskydd för alla lägen

FÖNSTERMILJÖ I LAHOLM AB  

BOX 40, 312 21 LAHOLM     www.fonstermiljo.se

UTFALL/BREDD 1 M 1,5 M 1,75 M 2 M 2,5 M 2,75 M 3 M

1 m 3 3 3 3 3 3 3

2 m 3  3 3 3   3 3 3

3 m 3   3 3 3  3  3  3

VINDKLASSER

EN 13561

DISTANSKONSOLL 80 mm,120 mm, 160 mm

REGLAGE BREDD HÖJD

Motor 300 cm 300 cm

Seriekoppling 2 st markiser 600 cm tot. 300 cm

REKOMMENDERADE MAXMÅTT

Max avstånd mellan markiser är 150 cm vid Seriekoppling Rak. 
Beställningsbredden är ytterkant gavlar. 

SOMFY BREDD ELERO BREDD

Jet 10/17 63 cm VariEco 10/14 58,5 cm

Meteor 20/17 66 cm VariEco 20/14 63,5 m

Altus 10/17 76 cm SunTop 10/17 57 cm

Altus 20/17 76 cm SunTop 20/17 63 cm

MINSTA PRODUKTBREDD VID MOTORREGLAGE


