PRODUKTINFORMATION

Pergolamarkiser 7500

Generelt
Acrimo 7500 anvendes især til udestuer og andre store
glas-partier, hvor der ønskes den bedst mulige afskærmning af
solen. Pergolamarkisen løber langs glaspartiet, så man opnår en
diskret løsning. Pergolamarkisen, der kun leveres med motor, er
udstyret med modtræk, så dugen altid er spændt helt ud.

Materialer

Betjening

Alle pergolamarkisens dele er fremstillet i vedligeholdelsesfri
materialer. Kraftige fjedre er indbygget i valsen for en optimal spænding af dugen. I sidestyrene sørger et trækbånd med
kevlarkerne for en stabil og rolig ind- og udrulning af dugen.
Pergolamarkisen leveres som standard med hvidlakerede profiler og beslag RAL 9016. Mod tillæg kan markisen lakeres i
samtlige RAL-farver.

Pergolamarkisen betjenes med motor, hvortil der kan tilkobles
sol- og vindstyring samt fjernbetjening. For at sikre mod uhensigtsmæssig brug af markisen, anbefales det, altid at benytte sol/
vind automatik med temperaturføler.

Dug
Som standard leveres Acrimo 7500 med markisedug af acrylstof. Den fås i et stort udvalg af forskellige farver og mønstre, og
er fremstillet i lysægte og vejr-bestandig acrylstof, som er efter
behandlet for størst mulige holdbarhed. Det er også muligt at få
Acrimo 7500 leveret med screendug (Soltis 92).

PERGOLAMARKISER

Montering
Acrimo 7500 monteres med sidestyr i hver side som fastgøres i
karm eller lign. Kassetten monteres fast i toppen af sidestyrene.
Ved udfald over 350 cm medleveres 1 stk. dugstøtterør. Ved
udfald over 525 cm medleveres 2 stk. dug-støtterør. Ved hældning under 20˚ anbefales det at montere flere dugstøtterør.

Måltagning
Afhængig af monteringsmåden skal vi altid have anlægsbredde
og anlægshøjde oplyst, samt betjeningsside. Mere detaljeret
information om bestillingsoplysninger følger på de efterfølgende
sider.
Mindstemål enkelanlæg
Standardmotor
Fjernbetj. motor
Serie uden motor

Bredde cm
90
100
80

Max.anlægsmål
Enkelanlæg m. acrylstof
Enkelanlæg m. Soltisdug
Dobb.anlæg m. acrylstof
Dobb.anlæg m. Soltisdug

Bredde cm
600
400
800
800

7500 styr

7580 Zip-styr

Udfald cm
700
700
600
600

Pergolamarkiser 7500
Bestillingsoplysninger

Bestillingsbredde =
Bestillingshøjde =
Betjeningsside
=
Dugfarve og type =
Stelfarve
=
Monteringsbeslag =
			
Befæstigelse
=
			

BESTILLINGSINFORMATION

Anlægsbredde (AB) = totalmål yderkant kasse til yderkant kasse.
Anlægshøjde = Bagkant overkasse til ende af sidestyr.
Højre eller venstre side set udefra.
Markisedug (acryl) eller Screendug (Soltis 92).
Standard hvidlakeret (ved anden farve oplys RAL-nr).
Som standard leveres afstandsbeslag på 100 mm, ved anden mål, oplys
afstand. Ved nichemontering oplys dette.
Som standard medleveres rustfrie pladeskruer Ø 5,5 længde 25 mm
Andre længder (38, 50 og 70 mm) kan leveres.

		
Det er købers/montørs ansvar at vurdere montagestedets
			 forhold/beskaffenhed for forsvarlig fastgørelse.

Udfald m
ax. 700
0
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max. 20
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Dugstøtterør Ø 60 (ved udfald over 3500 mm)

Anlægsbredde (AB)

Anlægsbredde (AB)
25

25

Centermål (CM)

min. 150
max. 120
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25

25
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Anlægsbredde (AB)
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Centermål (CM)

Centermål (CM)

Centermål (CM)

Anlægsbredde (AB)
Centermål (CM)

Centermål (CM)
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Standard

min. 30
0
max. 60
0

Standard
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min. 90
max. 30
0
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64

66

25

Anlægsbredde (AB)
25

25

Centermål (CM)

25

79

