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Atlet

Atlet är en vikarmsmarkis i
helkassett.
Markisens aluminiumkassett
skyddar både väv och armar i
infällt läge.

Manövrering med motor, kabelbunden med fast
strömbrytare eller fjärrkontroll med handsändare
Stativ i färgerna vitt, grått eller svart som standard,
andra kulörer kan också erbjudas.
Väv och armar ligger helt skyddade i en kassett
Stort utval av textilier i 100% spinnfärgad akryl
Motoriserad markis kan med fördel anslutas till en
sol & vindautomatik
Maxbredd 600cm,
Armlängder 175, 210, 260, 300 samt 350 cm

Atlet kan kompletteras med LED-belysning .
5W eller 15W per meter i varmvit belysning
alternativt flerfärgsbelysning 15W/m (RGB).

Atlet Vikarmsmarkis i helkassett

Standardfärger

Atlet frontprofil

Teknisk information
Profiler
Kassett och frontprofiler i strängpressad lackerad aluminium.
Upprullningsrör 78 mm galvaniserat stål
Profiler till armar i strängpressad och lackerad aluminium.
Detaljer till armar i pressgjuten och lackerad aluminium
Samtliga lackerade detaljer och profiler kromateras före lackering
180 mm

Utfallsarmar
Utfallsarmar kan erhållas i 1750 mm, 2100 mm, 2600 mm
3000 mm och 3500 mm utfall

282 mm

Färger
Atlet levereras med samtliga synliga detaljer och profiler i
lackerat utförande. Standardfärger är Vitt (RAL9010),
Svart (RAL9005) och Grått (RAL7035).
Mot tillägg kan Atlet erhållas i Ral-färg enligt kundens önskemål.

Atlet sidovy
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Standard
väggkonsol

Måttuppgifter
Atlet levereras med maxbredd 6000 mm.
Vävbredd ca 130 mm smalare än beställningsmått.
Tillbehör
Som tillbehör kan Atlet levereras med konsol för takmontage.
Extra täckprofil i aluminium för tätning mellan vägg och markis.
Även denna lackeras som standard i tre färger enligt ovan.
Atlet kan också kompletteras med LED-belysning.
Profil för belysning monteras på undersida markiskassett.
Belysning kan erhållas i 5W/m alternativt 15W/m samt flerfärgsbelysning 15W/m (RGB). RGB-belysning styrs via fjärrkontroll och kan
skifta mellan flera olika färger.

Som tillbehör kan
väggkonsol erhållas
i längd 700 mm

Tillbehör
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Reglage
Atlet levereras med motorreglage.
Atlet kan styras med kabelbunden brytare alternativt fjärrkontroll
samt kompletteras med sol och vindautomatik.

175

Väv
Markisväv kan erhållas i ett stort urval av färger.
Textilier 100% spinnfärgad akryl, speciellt anpassad för
utomhusbruk. Se Elissi textilkollektion

Montagekonsol
för takmontage

Aluminiumlist
för LED-belysning

Extra täckprofil
mellan vägg och
markis

