
ALUX GLIDEARMMARKISE
Sun 5000
Sun 5000 glidearmmarkise er en kraftig og eksklusiv 
kassettemarkise i et fl ot design.

Sun 5000 anvendes til både små og store vinduer, og 
den udmærker sig ved at have et specielt  stort frem-
spring, på grund af de specielle glidearme.

Markisen udgør derfor et godt alternativ til både knæk-
armmarkiser og faldarmmarkiser, idet den indeholder 
en blanding af begge produkters fordele.
Markisen muliggør store fremspring også ved små 
markiselængder og man kan færdes under armene, 
som ved en knækarmmarkise

Dugen leveres standard i mere end hundrede fl otte 
farver, så der kan altid fi ndes en farve, der matcher 
bygningens øvrige facade.

Med en max. bredde på 4000 mm og et fremspring 
på 1950 mm, er denne markise et rigtigt valg til alle  
vinduer.
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TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Markisebredde:
Op til 4000 mm
Markiser kan sammenbygges i længder helt op til 
10000 mm

Armlængde/indbygningshøjde:
1650 mm med indbygningshøjde 660 mm
1950 mm med indbygningshøjde 860 mm
(Indbygningshøjde er afstand fra top af kassette 
til underkant af arm, når markiser er kørt ud)

Betjening:
Snekkegear/drejegreb eller motor 230 v

Styring:
Alle former for avanceret styring, bl.a. sol og 
vindautomatik, med eller uden fjernstyring

Kassette/stel farver:
Hvid pulverlakeret RAL 9016
Brun pulverlakeret RAL 8019
Andre RAL farver, mod merpris 

Dug:
Acryldug 300 g/m2 - imprægne-
ret og smuds- og vandafvisende

Høje sidekonsoller US 701
Montage med høje sidekonsoller, sikrer en hurtig 
og servicevenlig montage, idet kassette let skubbes 
ind i konsoller, der fastgøres til bygningsdel.
Montageform er primært anvendt til vægmontage, 
idet disse konsoller kræver en del plads ved sider 
(70 - 95 mm).
Konsoller anvendes altid, ved større markiser, hvis 
der kun er mulighed for fastgørelse i endepunkter

Standard vægbeslag US 702
Montage med vægbeslag, sikrer en hurtig  mon-
tage, med mange justeringsmuligheder.
Konsoller, fastgøres ikke til bygningsdel, det gør 
derimod kassetten, der fastgøres i små vægbeslag
Montageform anvendes til alle former for montage, 
idet disse konsoller kræver lidt mindre plads ved 
sider (48 - 95 mm).
Standard vægbeslag bruges kun hvor der er mu-
lighed for fastgørelse i hele markiselængden, dog 
undtagen små markiser.

Frontprofi l
Det unikke frontprofi l danner en helt 
lukket kassette sammen med øvrige 
markise dele, når markiser er kørt ind. 
Det betyder at dugen er godt beskyttet 
mod vejr og vind, og derfor får en lang 
levetid.
Profi let kan forsynes med tungekant, 
hvis det ønskes

Glidearme
Markisearmene glider automatisk med 
opad - i udkørt tilstand - frihøjden 
under markisen (afstand mellem fast 
grund og underkant af markisearm) 
bliver derfor meget stor.


