
FRISTÅENDE MARKIS
FA92 Duo
 
FA92 Duo är en extra kraftig fristående markis, konstruerad för öppna ytor på villor, förskolor, 
caféer och restauranger. 

Markisen skapar enkelt en ombonad miljö även en bit ut ifrån huset eller restaurangen, utan att 
behöva monteras i fasaden, och ger skugga soliga dagar. Plockar man fram filtar och har värmare, 
kan man även sitta ute tidigt på våren och senare på hösten. 

FRISTÅENDE MARKIS FA92 DUO

Fristående markis

FA92  DUO

FA92 Duo är en extra kraftig fristående 
markis, konstruerad för öppna ytor på 
villor, förskolor,
caféer och restauranger.
Markisen skapar enkelt en ombonad miljö 
även en bit ut ifrån huset eller restau-
rangen, utan att
behöva monteras i fasaden, och ger skug-
ga soliga dagar. Plockar man fram filtar 
och har värmare,
kan man även sitta ute tidigt på våren och 
senare på hösten.

Egenskaper
LÄMPLIG FÖR ÖPPNA YTOR  VID VILLOR, FÖRSKOLOR, CAFÉER OCH RESTAURANGER. 

VÄDERTÅLIG, ÖPPEN KONSTRUKTION I ALUMINIUM STORT SORTIMENT AV VÄDERTÅLIG VÄV

BREDDER UPP TILL 600 CM

INSTALLATION - MANÖVRERING - RENGÖRING

Fristående markis
Nordic Light FA92 Duo



FA92 DUO
TEKN ISK  SPEC I F IK AT ION

MANÖVRER ING : Manuell eller motor styrning Somfy LT

MAXBREDD : 600 cm

HÖ JD  BEN 300 cm

UTFALL  : 200, 320, 400, 500, 600 cm.

MEDFÖL JANDE INFÄSTN ING : Fästplatta

MARK ISVÄV: 100% akrylfiber och teflonimpregnerad mot smuts och vatten. Stort utbud av kulörer och 

mönster.

T I L LVAL : VIktplatta utan viktlåda och vikter

Viktlåda Tryckimpregnerad samt viktplatta, 

ej vikter

FA92 DUO Fristående markis
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Installation
•Mark i sen  monteras  enke l t  d i rekt  på  t rädäck
e l l e r  g ju tna  p l i n ta r  med h jä lp  av  en
fäs tp lat ta ,  a l te rnat i v t  med v ik t l åda .

Hårdvara 
•  Stat i vet  bes tår  av  pu lver l ackerade
st rängpressade  a lumin iumprof i l e r.
•  Va l s rör  ä r  t i l lve rkat  av  spec ia l fö rz inkat
s tå l .
•  Fäs tp lat ta  och  övre  fäs te  ä r  t i l lve rkat  av
g ju ten  a lumin ium.
•  Låsp låt  och  gav la r  ä r  t i l lve rkade  av 
ga lvan i serad  och  l ackerad  s tå lp l åt .
•  Väx la r  ä r  t i l lve rkade  av  pressg ju tet  z ink
och  den lös tagbara  veven i  s tå l .  Bussn ingar
för  va l s rör  78  mm är  t i l lve rkade  av
pressg ju tet  z ink .
•  Lagerbussn ing  i  s j ä lvsmörjande  po lyamid .

• Fäs te lement  ä r  t i l lve rkade  av  ros t f r i t t
s tå l ,  fö rz inkat  s tå l  e l l e r  s tå l  y tbehand lat

Mjukvara
•  Standard  akry l  e l l e r  a l lvädersduk
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MARKIS FA92 Duo
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DIMENSIONER (m) FA92 Duo           

Max bredd   6 m  

Max utfall   6 m (2x3 m)  

Vindklass  2    

Manövrering

Manövreras med motor. Möjlig manövre-
ring med vev. Motorn kan kompletteras 
med automatiska styrningar, t ex fjärr-
kontroll eller sol- och vindautomatik.

Duken är upprullad på ett valsrör, och är 
därför över- och underrullad.

Lutningsvinkel justeras steglöst från -5° till 
-20° grader.

Montering
Markisen monteras enkelt direkt på trä-
däck eller gjutna plintar med hjälp av en 
fästplatta. Markisen kan också monteras 
med vikter på en fördelningsplatta i en 
låda som skapar extra sittyta. 

Vikarmar
Armarna är utrustade med Dyneema® 
band för ökad stabilitet. Extra kraftiga 
fjädrar ger en utmärkt dukspänning. 
Armkomponenterna är tillverkade av 
pressgjutet aluminium och armprofilerna 
av strängpressat aluminium

Väv
Standard akryl eller allvädersduk.

Markisstativ 
 • Stativet består av pulverlackerade 
strängpressade aluminiumprofiler.
• Valsrör är tillverkat av specialförzinkat 
stål.
• Fästplatta och övre fäste är tillverkat av 
gjuten aluminium.
• Låsplåt och gavlar är tillverkade av gal-
vaniserad och lackerad stålplåt.
• Växlar är tillverkade av pressgjutet zink 
och den löstagbara veven i stål. Buss-
ningar för valsrör 78 mm är tillverkade av 
pressgjutet zink.
• Lagerbussning i självsmörjande polya-
mid.
•Fästelement är tillverkade av rostfritt  
stål, förzinkat stål eller stål ytbehandlat 
med Protect 4. 

Färger
•  Pulverlackerade detaljer i vitt 0001 (RAL 

9010), och 0914 för svart. 
• Alla komponenter är lackade med ED-
lack, som ger ett långvarigt korrosions-
skydd.
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FA90-series
Vikarmsmarkis • Folding arm awning

Folding arm projection [m]
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Projection and pitch diagram FA92 Duo

Projection Matrix FA92 Duo    
    
 Angle 
  
 5 degrees 10 degrees 15 degrees 20 degrees
Arm lengths    
    
1.0 m 1,84 1,84 1,82 1,80
1.6 m 3,04 3,02 2,98 2,90
2.0 m 3,82 3,80 3,74 3,64
2.5 m 4,82 4,80 4,72 4,60
3.0 m 5,84 5,80 5,70 5,56
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