Markiser
Behovet av solskydd har existerat från tidernas begynnelse, innan
textilernas intåg användes hudar som skydd för brännande sol.
Markiser är ju ett sorts solskydd bland många men undersökningar
visar klart att det mest effektiva sättet att hindra värmealstring på
utsidan av fönstren. Dessutom skyddas inredningen från blekning
och växter från uttorkning. Du förhöjer dessutom utseendet och
värdet på ditt hem!
Våra markiser tillverkas i Norden anpassade för nordiska klimat och
bygg-standard. Terrassmarkiserna är också testade och godkännda
enligt europeisk norm för vindklassning (EN 13561).

Lunex Balkongmarkis
Beroende på balkongens utformning gällande bredd och höjd, kan
man välja en terrassmarkis
eller en ren balkongmarkis.
Balkongmarkisen utmärks av att dukröret inte behöver skyddas av
kassett eftersom den är monterad under tak.
Infästning av armar och dukrör sker antingen i sidovägg alternativt
tak, eller på stödben som spänns mellan golv och tak. I senare
tillfälle behöver ingen åverkan göras på balkongen och markisen
blir lätt att demontera vid behov.
Kan även motoriseras.

Lunex Plaza
Är en kraftfull fönster- och fasadmarkis med kassett för höga krav.
- Istället för traditionell fjäder är armarna utrustade med
dubbelverkande gasdämpare, vilket ger en
utomordentlig dukspänning oavsett armvinkel.
- På grund av armarnas styrka bör Plaza markiser motoriseras eller
betjänas via vevbox eller växel.
- Plaza är lämplig för bredare fönster- och fasadpartier för både
offentligt och privat bruk samt
för särskilt utsatta lägen.

Lunex fönstermarkis Arcade
Vår storsäljare, kassett för skydd av duken, öppen botten hindrar att
smuts eller snö/is samlar sig.
Vanligast är fristående singelmontering med in- eller utvändig
betjäning med band/lina.
Armarna är fjäderbelastade men det finns också låsbara armar för
särskilt utsatta lägen. Fjäderarm är inställbar i tre olika styrkelägen.
Dukröret är försett med fjädrande tapp för enkelt dukbyte.

Scala
Fönstermarkis, budgetvariant, utan skyddskassett, i de fall dukröret
har en skyddad montering.
Kan monteras i tak eller vägg. Beslaget ger monteringsmåtten,dvs
får beslaget plats så ryms dukröret som har fjädrande tapp för enkel
montering. Betjäning med in- eller utvändig banddrift.
Maxutfall standard: 120 cm
Maxbredd: 3,60

Automatiker

Automatik Finns både i kabelbunden eller radio utförande.
- Vindautomatik Kör in markis(er) när inställd vindstyrka uppnås. Om
vinden
avtar körs markiser automatiskt ut efter en viss fördröjning.
Kan inte överstyras manuellt.
- Sol- och vindautomatik Pouläraste varianten där förutom ovan
nämda
vindsäkerhet, en solsensor kör ut markis(er) när inställt solljusvärde
(lux)
uppnås. Här kan solautomatiken överstyras manuellt och även
enkelt
avaktiveras om man t ex vill sitta under terrassmarkisen under
kvällstid eller
vid lätt regn.
Fördelen med automatik är att solskyddet sköter sig själv och känner
av när
den skall vara inne eller ute. Du behöver inte göra något själv för att
få det svalt
och skönt redan när du kommer hem!

Varför motorisera?
Det finns en mängd bra anledningar:
- Du kommer garanterat att använda ditt solskydd mycket mera.
Med automatik dessutom utan att behöva göra något alls!
- Kopplat till automatik eller tidsur har du ett fungerande solskydd
även när du inte är hemma men
kan komma hem till ett behagligt inneklimat.
- Vem som helst i familjen kan sköta solskyddet vid behov.

Liten ordlista
Markismotorer - markismotorn placeras inne i markisröret, skyddad
installation för lång
livslängd. Finns med olika styrkor (Nm) och med olika varvtal, (rpm).
Motorer kan köras en och en eller flera kan kopplas ihop.
Betjäning - Kabelbundet Ledning från motor dras till antingen
markisbrytare direkt
eller via reläbox (fler) sedan till strömkälla.
- Radio Strömkälla kopplas direkt till motor och programmering och
körning sker
via fjärrkontroll. Radiomottagare inbyggd i motor eller externt.

Finess Terassmarkis
Vår storsäljare sedan många år. "Året runt markis" där fallvinkeln
enkelt justeras för hand. Kraftiga fjädrar, dubbla wirar och
vattenpass ingår som standard. Monteras i tak eller vägg.
Grundutförandet kan kompletteras med flera tillbehör efter behov:
- terrasstak, ett skyddstak i aluminium med gavlar
- vindsäkringsstag, en extra säkerhet när det blåser. Sitter uppfällda
i frontprofilen
- sunset front, en extra "gardin" inkapslad i frontprofilen

- motor och automatik

Maxi, Constant Terassmarkis
Constant är en budget terrassmarkis. Fallvinkeln kan endast justeras
lite grann och detta måste ske med hjälp av vektyg. Constant
levereras med maxutfall 3,5 meter.
Maxi är en extra kraftig markis med 4 meters utfall. Främst avsedd
för restauranger

Sunflex Terassmarkis
"Året runt markis" där fallvinkeln justeras med vev. Kraftiga fjädrar,
dubbla wirar och vattenpass ingår som standard. Monteras i tak
eller vägg.
Grundutförandet kan kompletteras med flera tillbehör efter behov:
- terrasstak, ett skyddstak i aluminium med gavlar
- vindsäkringsstag, en extra säkerhet när det blåser. Sitter uppfällda
i frontprofilen
- sunset front, en extra "gardin" inkapslad i frontprofilen

- motor och automatik

Sunset Terassmarkis
Nyhet: En frontprofil som passar till alla våra terrassmarkiser. Inuti
fontprofilen finns ett smalt dukrör försedd med väv och nederst finns
en profil som ger nödvändig tyngd. Väven kan vara samma som
markisen eller ännu hellre en s.k. screenväv för att bibehålla
möjligheten att se ut och samtidigt ha insynsskydd.
Väven kan vevas in helt i fronten, användas som kappa, vara
halvvägs ute eller ända ner i marken. Detta möjliggörs att ett flertal
smarta sätt att förankra undre profil, t.ex. kan vindsäkringsstag

användas för fastsättning.

Semikassett Terassmarkis
Semikassett innebär att själva duken och dukröret är inbyggda för
bästa möjliga skydd. Skillnaden mot en helkassett är att man i bak
kanten bibehåller ett s.k. bärrör vilket tillåter en flexibel placering av
monteringsbeslag för att underlätta montering i reglar i tak eller
vägg.
Det smarta med Lunex semikassett är att grunden är en öppen
standardmarkis som kompletteras med två eller tre profiler: en
underprofil och en överprofil som snäpps ihop, och vid behov en
täckprofil som tätar mellan överdel kassett och vägg . Det betyder
att denna lösning kan utrustas med antingen Finess eller Sunflex
armar och i och med att kassetten kan vinklas bibehåller man
funktionen med "året runt markis"!
I övre profil finns dessutom en borstlist som hindrar att löv eller annan

lös smuts följer med in i kassetten.
Semikassetten levereras alltid med motor och kan utrustas med
vindsäkringar som komplement. Max bredd är 7 meter och
maxutfall är 3,5 meter.

