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Norflex lever opp til sitt navn. Spesialutviklet for norsk klima med markedets
beste dukspenn i sin klasse. Norflex er utstyrt med flexiarmer for heving og
senking av armene, som gir maksimal skyggekomfort. Om solen for en periode
vil skjermes, om regnet kommer eller du trenger et fleksibelt tak gjør Norflex
nytten på en utmerket måte.

norFLEx terrassemarkise
Norsol® Norflex Terrassemarkise leder an Norsols kvalitetsmarkiser for uteområder. Armene er utstyrt med rustfritt
stålkjede for et optimalt og varig dukspenn. Den gir den
utmerket regn- og solskjerming ute, inne, og er fleksibel i
det skiftende norske klimaet. Kombiner våre markiser med
en terrassevarmer om du ønsker en behagelig- og utvidet
sommer. Velg blant mer enn 140 skreddersydde kvalitetsduker som best matcher din fasade. Oftest velges Norsol
Terrassemarkiser med motor og fjernkontroll.
Bruksområde

NORSOL® Norflex Terrassemarkise er markise konstruert for norske forhold med sine ekstra solide armkonstruksjoner. Den passer
perfekt til terrassen, uteareal og restauranter. Den gir din fasade
et forbedret utseende og et komfortabelt innemiljø. Markisen er
konstruert for vegg- eller takmontering. Profiler kan velges i grå
som er standard, eller hvitlakkert.

Betjening

Markisen leveres med sveiv (140 cm) som standard, men kan også
leveres med annen sveivlengde (100, 120, 160 og 180 cm). For enkleste betjening anbefales motor komplettert med enten bryter eller fjernkontroll, og vindautomatikk. Motor velges 8 av 10 ganger,
som er forståelig ettersom det gir økt komfort og fleksibilitet.

Vinkeljustering

For maksimal skyggekomfort er NORSOL® Norflex Terrassemarkise
utstyrt med flexiarmer. Dette gir markisen en trinnløs justering
av armene mellom 5 og 40 grader. Vinkelen justeres med en
markisesveiv. Ved vannbrett anbefales markiser å ha en fallvinkel
på 15 grader. Dette for slik at vannet skal renne av direkte, som gir
lang varighet og en stram og pen duk.

Beslag og armer

Markisebeslagene er bestandige mot korrosjon, og er i ekstrudert
og støpt aluminium. De er kombinasjonsbeslag som kan monteres i
vegg eller tak. Ved veggmontasje anbefales aluminiumskassett for
best skjerming av duk. Kraftige armer kjede gir markisen en overlegen styrke og holdbarhet. Kjedet over både kneledd og skulderledd
gir en økt stabilitet. Ekstra kraftige fjærer gir utmerket dukspenn
i markisen.

Markisen kan utstyres med støttestag for økt stabilitet i markisen

Flexiarm for enkel justering av
markisens vinkel.

Profiler

Profilene er i naturanodisert aluminium for å stå imot vær, vind
og korrosjon. Kan også fås i hvitlakkert utførelse. Front-, arm- og
takprofiler i eloksert aluminium. Rørene er av galvanisert stål.

Valg av duk

Velg blant mer enn 140 kvalitetsduker i acryl med ensfarget, tofarget eller stripet design.

Tekniske data

Armutfall i 210, 260, 310 og 360 cm. Maks bredde er 7 meter. Kan
seriekobles opptil 15 meter med motor.

Norflex leveres med kraftige armer
som er utstyrt med kjedetrekk.

Overbrett anbefales for å beskytte
duken når den ikke er i bruk
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