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Kraftigare fallarmsmarkis. Den rymliga kassettlådan  
skyddar markisduken från smuts och väta för maximal livs-
längd. Passar för medelstora och större fönster på både villor 
och kontor. 

Markisen går att seriekoppla, som med motordrift gör den 
lämplig för större objekt. Tillbehör som nischkonsoller gör 
installationen enkel även på betong eller tegelhus.



TEKNISK INFORMATION

MÅTTAGNING

• Mät	så	att	markisen	blir	10–15	cm	bredare	än
fönstret på varje sida. Markisens bredd är lika med
det yttre måttet på kassetten.

• Om	markisen	skall	sitta	i	nisch	bör	detta	påpekas
vid beställningen.

• Mät	fönstrets	höjd.	Armlängden	bör	vara	ungefär
lika med halva fönsterhöjden.

• Utfallet	=	Armlängden

STORLEK

MONTERING

• Monteras	enkelt	på	vägg	med	snäppkonsoler.
• Monteras	i	nisch	med	nischkonsoler.
• Armarna	är	fritt	justerbara	i	sidled.

MOTORER OCH AUTOMATIK

Markisen kan förses med elektrisk motor som mon-
teras osynlig och skyddad inuti markisröret.
En motordriven markis kan styras på olika sätt:
• Manuellt	med	strömbrytare	inomhus	(ingår	i	stan-	
 dardutförandet), med strömbrytare utomhus eller

med fjärrkontroll.
• Halvautomatiskt	med	fjärrkontroll.	Markisen	körs

ut manuellt med fjärrkontroll men är kopplad till
en vindvakt som drar in markisen vid för stark
vind.

• Helautomatisk	med	solgivare	och	vindvakt.
Markisen fälls ut när solen kommer fram och dras
in när vinden blir för stark. Kan kombineras med
fjärrkontroll.

• Något	av	ovan	i	kombination	med	tidstyrning.
• Vid	flera	markiser	kan	man	välja	mellan	individuell

styrning av varje markis och samtidigt styrning av
alla markiser eller båda delar.

ÖVRIGT

Manövrering
• Band	utifrån	eller	inifrån.
• Band	inifrån	med	sidoförskjutning.	Bandets

placering i sidled anpassas med hjälp av sidoför- 
 skjutning.
• Med	elmotor,	styrd	med	strömbrytare,	fjärrkontroll,

automatik eller med en kombination av dessa.

Material
• Stativet	består	av	naturanodiserade	sträng-
 pressade aluminiumprofiler och med detaljer i
pulverlackerat	pressgjutet	aluminium	(t.ex.	arm-

	 beslag)	eller	polymera	material	(t.ex.	ändskydd).
Skruvar	och	axlar	är	av	rostfritt	och	förzinkat	stål.

• Armarna	är	försedda	med	inbyggda	fjädrar.
• Lackerade	detaljer	är	vita	i	RAL	9010	som

standard, men kan även liksom stativet i övrigt,
specialbeställas	i	valfri	RAL-kulör.

• Markisduken	är	av	markisväv	som	består	av	100	%
polyakrylfiber	med	impregnering.	Ljushärdighet	är
7–8	av	8.

Tillbehör
• Nischkonsol.
• Invändig	seriekoppling
• Utvändig	seriekoppling
• Brytrulle	för	invändigt	drag.
• Platta	till	brytrulle	för	montering	på	gipsvägg.
• Sidoförskjutning	till	nischkonsol.
• Sidoförskjutning	vid	vanlig	väggmontering.
• Banduppsamlare.
• Linvev	(används	även	till	band).

Miljöinformation
Markisen är återvinningsbar med undantag för
markisduken samt några mindre detaljer som t.ex.
rostfria skruvar och axlar. Markisduken avger vid
förbränning hälsovådlig rök.

För eventuell elektrisk utrustning och annan mer
detaljerad	information	kontakta	närmaste	AMA-
återförsäljare.

UTFALL	(armlängd)	i	mm		 500–1000

MIN	BREDD	–

MAX	BREDD	 4500	(per	enhet)

Seriekoppling	upp	till	20	m
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Borra hål för och fäst väggfästet på fönsterfodret, 
100-150 mm in från markiskassettesn gavlar och
borra översta hålet 80 mm ovanför fönsternischen.

Skruva fast fästena.

Haka fast markiskassetten, sidojustera vid behov.

Trä i T-spårskruven i spåret och dra åt flänsmuttern 
på väggfästet. 

Markiskassetten sätts upp med väggfäste eller 
nischkonsol.  

Nischkonsolen används när väggfästet inte passar, 
t ex när fönsterkarmnes bredd är för liten eller det 
är olämpligt att borra i väggen ovanför fänsterni-
schen. Konsoler finns i olika längder, från 45-185 
mm.

Manövreringen placeras på olika sätt- inomhus el-
ler utomhus respektive vänster och höger sida.

Uppsättning av markiskassett

• Se till att markisen fästes i ett tillräckligt säkert underlag.
• Varning för murket trä, söndervittrad puts eller tegel och tunna panelmaterial.
• Kontrollera att fönster kan öppnas efter markismonteringen.
• Motor och ev. styrutrustning skall installeras av behörig elektriker.!

Nischkonsol

2b

Montering - Väggfäste

Borra hål för nischkonsolernas skruvar så att 
översta hålet kommer ca 20-30 mm från fönster-
ramens övre kant.

Sätt skruvarna i hålet och drag dem så de sticker 
ut ca 5 mm.

Haka på konsolerna och drag fast skruvarna. 

Lägg markiskassetten på konsolerna, sidojustera 
vid behov.

Trä i T-spårsskruven i spåret och dra åt flensmut-
tern på nischkonsolen. 

Montering - Nischkonsol

Väggfäste
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Anslut armens fjäderspänning genom att fästa wiren i 
ett av hålen på armfästets baksida. Det översta hålet ger 
störst fjäderspänning.

Skruva därefter fast armarna i väggen. Dra först åt den 
övre skruven. För att komma åt den nedre skruven måste 
armen fällas upp.

Ta ett stadigt grepp om markisarmen, som är fjäderbe-
lastad. För upp armen mot frontprofilen, haka fast och 
skruva fast armen i frontprofilen.

VARNING! För att undvika att armen lossnar och 
orsakar personskada måste den hållas fast till den är 
säkrad i frontprofilen.  

Om armen är rätt placerad skall det vara 10 mm spel mel-
lan frontprofil och markiskassett när armen är i uppfällt 
läge. 
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Drag hissbandet genom brytbeslaget, som är fastsatt under 
markiskassetten.

Drag bandet genom bandlåsets övre hål.

Sätt fast bandlåset på väggen rakt under hålet i markiskasset-
ten och på lämplig höjd.

Träd på bandknoppen och lås den med en knut på bandet. 

Dragning av hissband - Utvändig montering av reglage

Montering av armar

Brytbeslag Fast Brytbeslag Vridbart
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Borra hål ø 11-13 i väggen eller fönsterbågen. Placering av 
hålet beror på hur du tänker dra bandet. Välj rak ingång, 
sned ingång eller sidoförskjutning av hissbandet, beroende 
på var det är lämpligast att borra genom väggen.  

Borra hålet ø 11-13 mm från insidan av huset. 

6 Drag markisen upp och ned några gånger och justera 
därvid armarna så att duken rullas upp perfekt.  

Kapa hissbandet när markisen är fullt utfälld/nedfälld. 

Dragning av hissband - Invändig montering av reglage

Slutjustering

Hållare Fästplatta             Brytbeslag Fast    Brytbeslag Vridbart        Bandlås Täckbricka Väggfäste Nischkonsol

Sidoförskjutning med nischkonsol. 
Vrid brytbeslag så att bandet löper fritt. Sätt på bandknopp och lås den med en knut på bandet. 

Rak eller sned ingång med väggfäste eller nischkonsol. Sidoförskjutning med väggfäste
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