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Giver skygge  og beskyttelse på vinduer og altaner. 

Selve dugen er beskyttet af en kassette i alminium 

og monteret på arme. Markisens stabiliseres med et 

rør mellem armene.

Max bredde: 5 m. | Armen: 1,4 m.

I TA L I A B OX



3

Under markisen kan I spise mad, drikke kaffe og hygge med ungerne i de lange weekender, og i aftentimerne kan I drikke et glas vin, efter 

ungerne er lagt i seng – for duggen lander på markisen og ikke i jeres hår, det samme gør sig gældende i støvregn.

MARKISER TIL DEN DANSKE SOMMER
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En markise er god solafskærmning udendørs, men markiser kan også skærme af indendørs, så dine møbler og gulve 

nær vinduet ikke bliver bleget af solens hårde stråler. Desuden føles det som om, markisen tilfører jeres hus yderligere 

kvadratmeter i sommermånederne, hvor det overdækkede areal fungerer som et ekstra rum i boligen – bare udendørs. 

MODERNE OG SMARTE

MARKISER
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Perfekt til altaner og terrasser, Bora Sidescreen 

skaber ekstra læ for vinden og er ideel i kombination 

med en markise eller pergola. 

Skaber en hyggelig og privat atmosfære samtidig 

med den afskærmer for sol og nysgerrige naboer. 

Afskærm hvis du har lyst, eller hold terassen åben. 

Max bredde: 4 m. | Max højde: 2 m.

B O R A 
S I D E S C R E E N
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Permanent afskærmning til montering udenpå 

vinduer, eksempelvis til etageejendomme. 

Den robuste aluminiumsramme sikrer perfekt 

holdbarhold selv på meget udsatte placeringer. 

Refleksol kan leveres i en bred vifte af farver, der 

betyder at den falder perfekt ind i bygningens 

arkitektur og skaber en stilren og elegant finish.

Max. bredde: 3,5 m. | Max højde: 4 m.

R E F L E K S O L Z I I I P



7

Elegance kombineret med styrke. Konstruktionen 

af denne markise sikrer høj holdbarhed, selv ved 

intensiv brug. Armene er konstrueret af aluminium. 

Takket være den særlige vægt i fronten er 

du sikker på en jævn udrulning af dugen og 

undgår derved folder og skader på dugen.   

Kan leveres med lukket top.

Max bredde: 7,0 m. | Max udfald: 3,6 m.

J A MA I C A
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Eksklusiv markise der passer godt til huset i moderne 

design. Konstruktionen af ekstruderet aluminium 

sikrer styrke og holdbarhed i mange år. Ligesom 

Palladio drives armene af en kæde der sikrer stabil 

drift. 

Markisen er designet med blik for detaljen, og 

er monteret med LED belysning til de lange 

sommeraftener.

Med sit æstetiske udseende bidrager Corsica, ikke 

blot med skygge, men også et dekorativt element på 

huset. Corsica leveres kun med motor.

Max bredde: 7,0 m. | Max udfald: 3,6 m.

CO R S I C A
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Elegant markise i semi-kasette, perfekt til terasser. 

Den særlige konstruktion af markisens arme gør det 

muligt at markisens kasette lukker helt sammen og 

beskytter dugen. 

Denne markise er forsynet med en kæde der sikrer 

at din markise fungerer upåklageligt de næste 

mange år.

Palladio monteres enkelt på huset, som fuldender 

det elegante udseende. 

Max bredde: 7,0 m. | Max udfald: 3,6 m.

PA L L A D I O



Vindføler monteret på fronten Motor
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Med din nye markise har du masser af muligheder for at koble 

den sammen med en lang række udstyr. 

Vælg en motor til din markise og kør den ud så let som ingenting. 

Tilføj en vindsensor der automatisk kører din markise ind hvis 

det blæser op. 

MA S S E R A F M U L I G H E D E R M E D 

E L E K T R O N I K

Sol og vindsensor



Dækker et areal op til 12 m2

Du kan vælge at tilkøbe en terassevarmer til din nye markise. 

Tænd for den, og nyd aftenstemningen på terassen, omsider 

bestemmer du selv hvornår du vil gå ind. 

Vi har flere muligheder for opvarmning, afhængigt af behov og 

areal. 

F O R L Æ N G D I N E HYG G E L I G E S T U N D E R

O P VA R M N I N G

Dækker et areal op til 15 m2

Dækker et areal op til 20 m2
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Vi har valgt produkter af bedste kvalitet, udført i flotte materialer såsom pulverlakeret aluminium. Dug i f.eks. akryl eller polyester, der 

giver vandafvisende egenskaber.

For at din markise forbliver flot i mange år, anbefaler vi at du hvert år kontrollerer om alle dele er intakte og ikke sidder løst. En gang 

imellem er det en god idé at gøre profilerne rene, vask med lidt sulfo og tør derefter over med lidt bilvoks. De mekaniske dele på 

markiser er delvis vedligeholdelsesfrie, men bevægelige led på arme, front og bæreprofil bør smøres med syrefri olie engang imellem. 

V E J L E D N I N G O M D I N MA R K I S E

Det dekorative element på din markise. Der er mange farver at vælge imellem og flere af vores stoffer er behandlet til at modstå UV stråling, 

vand og smuds.  Vi har her listet et par eksempler som ikke er omfattet af reklamationsretten, da det ikke har indflydelse på dugen. 

Det sker naturligt når dugen bliver fugtig og impræneringen bliver blød, dette kan ske når dugen rulles op og den tørrer ud, f.eks. efter 

regnvejr. Du vil se det tydeligere på markiser med stort udfald. Som ofte fortager mærker sig med tiden når imprægneringen i dugen 

forsvinder. 

Vi anbefaler at du ruller din dug ud når det regner og derefter lader den tørre ud. Skullle der komme pletter på dugen skal du blot lade dem 

tørre og fjerne dem med en stiv børste. 

Forsøg aldrig at vaske en plet da det tværer pletten ud istedet. 

D U G E N
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Du får en god og  grundig vejledning af sælger. Markisen monteres af professionelle folk som vejleder dig når markisen er monteret. Både omkring 

vedligeholdning, betjening og omkring eventuel justering.  Vi yder naturligvis reklamationsret  i henhold til købeloven.

Vi dækker ikke stormskader, vandtryk og hærværk. Vi anbefaler altid, at du inden anskaffelsen af  markisen, taler med dit forsikringsselskab omkring  

din dækning. 

På næste side finder du et skema som er din garanti for at vi har leveret og monteret som aftalt og beskrevet ovenfor. Din endelige faktura gælder som 

reklamationsbevis. 

Vi tilslutter ikke motor, varme m.m. til el, men vi leverer hanstik så udstyret kan tilsluttes en almindelig stikkontakt. Al tilslutning af el, skal du selv sørge 

for bliver udført af autoriseret fagmand. * Se vores salgs- og handelsbetingelser for yderligere information.

N Å R D U KØ B E R E N MA R K I S E I G E N N E M O S



Det du skal være opmærksom på er:
 

1. Vi laver en grundig aftørring af din markise, men der kan stadig være snavs gemt i kroge på stellet, derfor kan der godt snige 

snavs frem på dugen nogen tid efter monteringen.

2. Vi sørger for at smøre markisens arme, men når vi sætter ny dug på gammelt stel, så kan armene godt være stramme det første 

stykke tid efter. Markisen skal motioneres i tiden derefter dvs. den skal køres ud med jævne mellemrum.

3. Nogle gange kan motor på markisen godt ”dø” efter ny dug er monteret, da motor kan være så gammel af den ikke er stærk nok til 

at rulle ny dug frem og tilbage.

Ovenstående er ikke reklamationsberettiget.

VI SKIFTER GERNE DUGEN PÅ DIN

MARKISE
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Styr din markise med mobiltelefonen

Bare forbind Connexoon, installer den pågældende 

Connexoon app på din smartphone, og så er du klar til at 

forbinde din markise trådløst.

Connexoon app virker på alle vores markise modeller.

D E T NYE 
T E R R A S S E L I V
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Markisemodel & Dug dess. Bredde (cm) Udfald (cm)

Manual Motor Betjening (Højre/Venstre) Vindsensor Solsensor

Stelfarve Kappe RTS/IO Connexoon Specialbeslag

Dato / Kunde underskrift

Dato / Montør underskrift

Strålvarme Overdækning

Dato / Sælger underskrift

__ HELIOSA11 (12M2)

__ HELIOSA55 (15M2)

__ HELIOSA66 (20M2)

__ INGEN

KontaktFjernbetjeningstype


