
Verona

Verona manövreras manuellt med band eller lina, 
från in eller utsida, utvändigt vevreglage alternativt motor.

Stativ i färgerna vitt, grått eller svart som standard, 
andra kulörer kan också erbjudas.

Väv ligger helt skyddad i en aluminiumkassett

Stort utval av textilier i 100% spinnfärgad akryl

Motoriserad markis kan med fördel anslutas till 
en sol & vindautomatik

Maxbredd  460cm, 
Armlängder  60 cm, 70 cm, 80 cm, 90 cm, 100 cm och 120 cm

Verona är en traditionell fönstermarkis. 
Markisens aluminiumkassett skyddar 
väven i infällt läge.



Verona frontprofil

Teknisk information

Profiler
Kassett och frontprofiler i strängpressad lackerad aluminium.
Upprullningsrör 43 mm galvaniserat stål vid band eller linreglage.
Upprullningsrör 70 mm galvaniserat stål vid vev eller motorreglage.
Profiler till armar i strängpressad  och lackerad aluminium.
Detaljer till armar i pressgjuten och lackerad aluminium
Samtliga lackerade detaljer och profiler kromateras före lackering

Utfallsarmar
Utfallsarmar kan erhållas i 600 mm, 700 mm, 800 mm , 900 mm, 
1000 mm och 1200 mm

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

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

Reglage
Verona levereras med band /linreglage, vevreglage eller motorreglage. 
Vid motorisering kan flera enheter seriekopplas till ett reglage.

Måttuppgifter
Verona levereras med maxbredd 4600 mm. Vävbredd 90-100 mm smalare 
än beställningsmått beroende av reglagealternativ

Tillbehör
Som tillbehör kan Verona levereras med konsoler för nischmontage.
Dessa finns i längder 50 mm, 80 mm, 110mm, 130 mm och 150 mm.
Konsollängd är mått från vägg/karm till baksida beslag.
Vid nischmontage  kan sidobeslag för montage av arm användas.
Sidoförskjutning av band är möjlig för montage med både väggkonsol 
och nischkonsoler. Beslagssats för detta utförande är tillbehör.
Alternativt kan Verona regleras med bandvevbox eller linvevbox.
Verona kan som tillbehör även levereras med täckande frontprofil
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