
Teknisk informasjon – Palladio terrassemarkise 

Mål Alternativer for styring 
Projeksjon 160cm, 210cm, 260cm, 310cm, 360cm Manuell (Sveiv) Ja 
Minimal bredde projeksjon + 50cm Elektrisk 
Maksimal bredde 700cm      Somfy RTS Ja 
Fallvinkel 5° - 50°      Somfy IO Ja 
Lengde sveiv 150cm, 180cm, 220cm      Somfy WT Ja 

     Smart- /mek. bryter Ja 

• En robust terassemarkise som kan monteres mot vegg eller tak
• Duk lagres i kassett i lukket posisjon, der duken er beskyttet mot støv og alle typer nedbør
• Sterkt vannavstøtende duk laget av 100% teflonbehandlet akryl
• Leveres i flere konstruksjons- og dukfarger
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Oppmåling og konstruksjonsmål 
Palladio terrassemarkise bestilles på følgende mål: 

• Bredden måles i avstanden mellom ytterste punkt på hver side. 
• Projeksjon er horisontal avstand som armene bygger ut fra vegg eller brakett. 
• Lengde på sveiv (dersom produktet bestilles med sveiv). 
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Fallvinkel til terrassemarkise:    
Markisen kan justeres slik at duk har en 
helning fra 5° - 50°. For å sikre tilstrekkelig 
avrenning under nedbør bør fallet på duken 
være minst 15°. Fallvinkel kan enkelt 
justeres på bærearmbrakettene. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dimensjoner i lukket posisjon:   

Totale dimensjoner for Palladio 
terrassemarkise i lukket posisjon 
avhenger av hvordan terassemarkisen er 
montert. Grunnet den ekstra 
takbraketten når markisen monteres i 
tak, blir den litt større her. Mål oppgitt til 
høyre. 

 

 

 

  

02.11.2021 Solskjerming AS © 2021 Side 3/5



 
 

Braketter:     
Veggbraketten er er nødvendig, 
uavhengig om terrassemarkisen 
monteres mot vegg eller i tak. Ved 
montering i tak fungerer takbraketten i 
kombinasjon med veggbraketten for å gi 
et solid feste. dimensjoner er oppgitt i 
figurer nedenfor. 

      Veggbrakett           Takbrakett 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
Detaljerte mål for veggbrakett  
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Skjøt i duktekstil:     
Ettersom duktekstilet leveres  i begrensede bredder vil det vanligvis forekomme skjøt i duken. Denne 
skjøten, selv om etterbehandlet med teflon, er i praksis en punktering av duktekstilet. Derfor kan 
mindre ansamlinger av dråper dannes på undersiden av skjøtene dersom markisen benyttes i 
regnvær. I skjøtene ligger duktekstilet dobbelt, hvilket i visse tilfeller kan forårsake følgende: Noe 
bølging i tekstilet nær skjøtene (1 og 2), bølging på midten av tekstilet (3), bølging langs kantene (4) 
eller fall i ytterkant (5). Disse effektene kan for terrassemarkiser forverres dersom duk rulles inn og 
oppbevares i fuktig tilstand. 

 

 

Servicebrytere for IO- og RTS-produkter:        
Når du kjøper flere IO- eller RTS-produkter anbefaler vi å installere én servicebryter for hvert 
produkt. Alternativt kan produktene kobles på en slik måte at du selv vil å ha muligheten til å koble 
ut et produkt ved senere tidspunkt. Hensikten er å kunne koble ut og inn strømmen for hvert 
individuelle produkt uten behovet for en elektriker. Behovet for å kunne gjøre dette vil f.eks. oppstå 
dersom du mister fjernkontrollen eller har behov for å resette produktet.  
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