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Generelt
Acrimo 6740 – kassettemarkise som passer til den nye bygge-stil. 
Acrimo 6740 har klare strukturerede former med rene linjer og 
kanter som ersatter de tidligere anvendte runde former. Acrimo 
6740 anvendes til terrasser og større arealer, hvor markisen 
er placeret frit på en væg eller foran et udhæng, samt ved for-
retninger, hvor markisen vil givet en flot strømlinet udseende 
facade. Markisen har en standard udfald på 150, 200, 250, 
300 og 350 cm og fås op til 700 cm bredden. Skal markisen 
være bredere kobles 2 markiser sammen til max. 12 mtr. Acrimo 
6740 er forsynet med trinløs justering af udfaldet, som sikrer, at 
den kan indstilles præcis i den vinkel man ønsker fra 3-40˚. En 
udfaldsvinkel på min. 15-20˚ anbefales.

Materialer
Acrimo 6740 er fremstillet i vedligeholdelsesfrie materialer. 
Armene er monteret med 4-dobbelte coatet wire, som sikre en 
lang levetid. Alle markisens dele lakeres i RAL 9006 grå, RAL 
9010 hvid eller RAL 7016 mat antracit som standard.

Dug
Dugen fås i et stort udvalg af forskellige farver og mønstre. 
Fremstillet i lysægte og vejrbestandig acrylstof, som er behand-
let med Teflon®-nanoteknik.

Betjening
Markisen betjenes med drejestang eller motor, hvortil der kan 
tilkobles sol- og vindstyring samt fjernbetjening.

Måltagning
Ved måltagning er det vigtigt at sikre sig at beslagene kan mon-
teres direkte bag markisens arme. Armene kan max. monteres 
50 cm inde på markisen. Desuden skal man sikre sig at vin-
duer og døre kan åbnes under den udslåede markise. Udfaldet 
måles fra væg parallelt med dugen til forkant af frontprofilen. 
Markisens bredde (færdigmål) er det absolutte ydermål af mar-
kisens konstruktion.

Montering
Acrimo 6740 er opbygget omkring et selvbærende kassettepro-
fil. Beslag og arme kan monteres individuelt, men monterings-
beslagene skal monteres bag markisens arme p.g.a. belastning/
vridning af kassetten. Monteringen af Acrimo 6740 sker enkelt 
ved at markisen hægtes op på monteringsbeslag.

PRODUKTINFORMATION  Kassette markise 6740

Udfald Mindste bredde
Drejestang Motor Motor over 700 cm

150 203 195 -
200 254 246 -
250 306 298 -
300 355 347 800
350 406 398 900
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