
                       GASTRO SUNRAIN

DOBBELTMARKISE

100% vandtæt løsning med stor udnyttelse!
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- Max bredde single markise: 650 cm

- Max bredde sammenkoblet markise: 1950 cm

- Max udfald: 2x400 cm - afhænger af bredde!

- Bemærk at den faktiske afdækning på jorden ca. er udfaldet - 6% 

- Hældning på dugen: 7,5º- 20º

- Minimum hældning for brug til regnvejr: 7,5º

- Tagprofiler, arme og endekapsler er opbygget af pulverlakeret aluminium.

- Mulighed for vertikalt fungerende rullegardiner i frontprofiler.

- Betjening: 230V motor som enten kan leveres med indvendig trykknap eller med fjernbetjening.

- Mulighed for flere typer styringer og sikkerhedsfunktioner - bla. vindsensor, solsensor, regnsensor, timerfunktion mm.

- Mulighed for montage af WPS (Wind Protecting System). Støtteben klikkes på markisen frontprofil og fast på terræn.

- Standarddug: 100% vandtæt PVC-dug fra LEINER-kollektionen.

- Andre typer duge: Dickson, Sattler, Para, Swela, regnvejrsduge, brandhæmmende duge mm.

- Standard stelfarver: Hvid (RAL9010) eller Lys Grå (RAL9006).

- Mulighed for andre farver på stellet imod merpris: Leiner Lounge eller Valgfri RAL.

- Regn-modstandsklasse 2 iflg. DIN EN 13561 - 56L / m² / time - Dette gælder kun når markisen er fuldt udslået!!

- Vind-modstandsklasse 2 iflg. DIN EN 13561 - Vindstyrke 5 - Bemærk mulighed for WPS-system så man opnår vindstyrke 7

- Gastro Sunrain leveres som med flisekasser, med støbekonsol eller med montageplader til stolperne.

Ben fastgjort på 

støbekonsol der 

er støbt ned i 

punktfundament

Ben fastgjort på 

montageplade der fastgøres 

i forberedt punktfundament

Oplyst højde i 

prisliste fra 

terræn til top tag

Ben fastgjort på kasse 

med betonfliser. 

Kræver ikke støbning i 

jord.

Vægmontage 

mulig

Ben fastgjort på kasse 

med betonfliser. 

Kræver ikke støbning i 

jord.

Ben fastgjort på 

montageplade der fastgøres 

i forberedt punktfundament

Skitse dobbeltanlæg

GASTRO SUNRAIN



Kvalitetsmarkiser ApS    ⎮    www.kvalitetsmarkiser.dk    ⎮    TLF: 92 92 17 60    ⎮    info@kvalitetsmarkiser.dk

GASTRO SUNRAIN


