TERASSIMARKIISI TM500

Sunsystems-terassimarkiisi
TM500
TM500 on nykyaikainen terassimarkiisi.
Tyylikäs muotoilu ja erittäin laadukas rakenne tekevät markiisista suositun.
Monipuolinen TM500 -sarjan markiisi kattaa niin suuret kuin pienetkin terassit.
Valittavana on useita eri rungon värejä, ulkomuotoon vaikuttavia osia sekä kankaita.
TM500-sarjan terassimarkiisit sopivat jokaiselle terassille!
www.sunsystems.fi

Terassimarkiisi TM500
TEKNISET TIEDOT

Design-pääty

Classic-pääty, vakio

Ulottumat

160cm

200cm

250cm

300cm

350cm

400cm

Maksimileveys

700cm

700cm

700cm

700cm

700cm

650cm

Minimileveys

217cm

260cm

310cm

360cm

410cm

460cm

Markiisikangas
100% akryylikangas ei haalistu laadukkaan
kuituvaiheessa tehdyn värjäyksen ansiosta.
Teflon-käsittely antaa markiisikankaalle
likaa ja hometta hylkivän pinnan.
Laaja kangasmallisto kattaa niin yksiväriset,
tasaraitaiset kuin moniraitaiset kankaat.
Mekanismi
®
Dyneema -nauhan ansiosta markiisin
käsivarret ovat erittäin vahvoja ja tukevia.
TM500-markiisin vahvat varret kestävät
hyvin Suomen olosuhteissa ja pitävät
kankaan kireällä.
Tuuliluokitus 2-3 (DIN EN 13561)
Markiisiosat ovat pulveripolttomaalattuja
ja saatavana vakiona kolmena eri sävynä:
valkoinen, harmaa ja musta
Lisäksi tehdasväreinä löytyy 10 lisäväriä.
Tilauksesta osat ovat maalattavissa myös
kaikkiin muihin RAL-sävyihin.

TM500 Kangaspalkilla

Kiinnitys
Markiisi on kiinnitettävissä suoraan
seinään tai kattoon. Lisäksi löytyy
säädettävät erikoiskannakkeet kalteville
pinnoille.

Lisävarusteet
Kangaspalkki
Kangaspalkki antaa markiisille uuden ilmeen
ja kiristää kangasta. Kangaspalkin ansiosta
markiisikangas kulkee eri kulmassa.
Rullautuva etukangas
Veivikäyttöisellä rullautuvalla etukankaalla
säädetään markiisin lippaa alaspäin, auringon
paistaessa matalalta tai haluttaessa näkösuojaa.
Kangasvaihtoehtoina markiisi- tai screenkangas.
Veivikäyttöinen kaltevuussäätö
Markiisin kulmaa voidaan helposti säätää myös
veivikäyttöisellä kulmansäädöllä.
Tuulitukivarsi
Markiisiin on saatavana etuprofiiliin kiinnitettävät
tuulitukivarret, jotka pitävät markiisin tukevasti
paikoillaan tuulisellakin säällä.
Tuulitukivarren korkeus säädettävissä 1,5-2,5m.
Ei saa käyttää tuuli- ja aurinkoautomatiikan
kanssa.
Katosprofiili
Markiisin päälle on aina saatavana katosprofiili,
joka suojaa markiisia lialta tai lumelta markiisin
ollessa kiinni.

Käyttö
Markiisia voidaan ohjata veivillä, kytkimellä,
kaukosäätimellä tai liittää muihin ohjausCrossOver
järjestelmiin. Moottoroituun markiisiin voidaan CrossOver -mallissa nivelvarret kulkevat
liittää tuuli- ja aurinkoautomatiikka.
päällekkäin, jolloin päästään pienellä markiisin
leveydellä suuriin ulottumiin. Esim. 2,6 metrin
Ulkomuoto
leveydellä jopa 4,0 metrin ulottumaan.
Runko-osat ovat tyylikkäästi pyöristettyjä ja
viimeisteltyjä. Markiisiin on saatavana joko
perinteiset Classic- tai pyöristetymmät
Design -päädyt.

Rullautuva etukangas, lisävaruste
Vakiovärit

Tehdasvärit
(markiisiosat maalattavissa myös kaikkiin muihin RAL-sävyihin)
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