ROM
- et soleklart valg Rom Vindusmarkise
Bruksområde:
Rom er en enkel kassettmarkise passende til små og
mellomstore vinduer.
Betjening:
Markisen betjenes med snor, innvendig/utvendig
og kan utstyres med reguleringsforskyvning i de
tilfeller markisebredden er betydlig større enn
vindusåpningen.
Beslag:
Markisebeslagene er av presstøpte og ekstrudert
aluminium. Kassettgavler er pulverlakkert i grå
(RAL 9006).
Armene har innebygde fjærer som gir markisen
riktig dukspenn.
Armene har innebygde fjærer
som gir markisen riktig dukspenn
Rom betjenes med snor eller motor
Profiler:
Markisekassett, front og armprofiler er av ekstrudert,
anodisert aluminium 10 – 15 my.
Dukrør er i forzinket stål.
Størrelse:
Markisekassett: 144 mm dybde, 103 mm høyde
Utfall: 0.6, 0.7, 0.8 og 0.9 m
Maximum bredde: 3.6 m
Ved bredde over 2.5 m anbefales
en ekstra arm.
Ovenstående mål er max.mål som ikke bør overskrides.
Vi forbeholder oss retten til konstruksjonsforandringer.
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Måltaking av Rom vindusmarkise!
1. BREDDE: mål vinduskarmen + ca 30cm (skjerming mot sol fra siden)
2. HØYDE/ARM: mål fra topp(ca 10 cm over vinduet) til bunn etter hvor
mye markisen skal dekke. Del høyden på 2 og avrund oppover til
nærmeste 10cm.
3. Reguleringsside sees fra utsiden.
EKS! Høyde 150 cm: 2 = 75cm som blir avrundet til 80 cm arm.

Monteringsanvisning
Rom vindusmarkise!
1. Opphengs-braketter skrues i vegg ca. 10 cm inn fra enden av markisen med 5x30 skruer, over
eller under vannbrett.

2. Kassen legges i brakettene og låses med låseskruer.

3. Hull for betjening med snordrift borres innenfra med 10 mm borr og borres litt på skrå
nedover. Hullene skal borres midt mellom ytterkant kasse og armfeste. Utvendig skal snoren
gå mest mulig loddrett.

4. Før betjeningssnor gjennom trinser og vegg. Når dette er utført, skal det monteres
snorklokke i enden av snoren.

5. Snortrinser monteres utvendig og innvendig med 3,5x25 skruer, som snoren skal løpe
gjennom.

6. Surrekopp monteres på vegg, med 3,5x25 skruer, pekende oppover for låsing av markise i
ønsket posisjon.

7. Armene monteres på vegg med 5x50 skruer. (Se A-mål i tabell)

A-mål måles fra underkant brakett til overkant armfeste.

Armlengde
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8. Armene festes til frontskinne med 8 mm bolter med firkanthode, som føres inn i
frontskinnens spor sidelengs og låses med mutter.

9. Markisen er nå klar til bruk!

