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ProDUKTInForMATIon  Kassettemarkiser 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

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 mar-
kisen er placeret frit på en væg eller foran et udhæng, samt ved 
forretninger, 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 grader 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 er lakeret i ral 9006 grå eller 
rAL 9010 hvid som standard.

Dug
Dugen fås i et stort udvalg af forskellige farver og mønstre. 
Fremstillet i lysægte og vejrbestandig acrylstof, som er behandlet 
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 vinduer 
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 markisens kon-
struktion.

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.

Vægmontering
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Loftmontering

Spec.beslag for montering – se side 104-106.

Loftbeslag

Vægbeslag
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Generelt
Acrimo Screen 1000 serien (udvendig rullegardin/solgardin) 
er med sit lette og enkle monterings-system en moderne sol-
afskærmning, som med minimale indbygningsmål kan  
benyttes under næsten alle forhold.

Acrimo screendug reflekterer solindfaldet op til 90%. Dugen  
giver et blændfrit lys i lokalerne, tillader udsyn samtidig med  
at den beskytter mod indblik og sikrer luft-cirkulationen.

Acrimo standard screendug er en glasfiberdug der er belagt  
med en PVC-belægning og har højfrekvenssvejsede kanter  
med specialbelagt tekstilbånd. Dugen er i brandklasse M1.

Desuden er dugen brudfast og forstærket, hvilket gør den  
modstandsdygtig over for vejr og forrådnelse. Farveægtheden  
kan også måle sig med de skrappeste krav til kvalitet. Dugen 
leveres i henhold til Acrimo Screendug Kollektion.

Metaldelene er antikorosive, og kræver derfor ingen vedligehold-
else. Profiler leveres standard i alu eller hvidlakerede.

Andre farver på profiler og dug kan leveres mod tillæg i såvel 
pris som leveringstid.

Acrimo interiør screen
Acrimo interiør screen monteres indendørs og kan fremstilles 
indbygget i kassette eller frithængende monteret på alu.vinkler. 
Afhængig af størrelse kan kassettestørrelse variere fra 65 mm  
og helt op til 160 mm. Se også billeder side 19. Dugen kan 
leveres enten i vores standard screenduge, eller de specielle  
interiør screenduge. Priser udregnes efter opgave.

Ved bestilling skal der altid oplyses færdigmål.

ProDuKTinForMATion  Screen 1000

Acrimo VS screen
Acrimo VindStabil screen (også kaldet zip-screen) er et screen- 
system som kan modstå meget store vindbelastninger. 
Screendugen har i hver side en ½ lynlås påsvejset. Lynlåsen 
kører i et spor i sidestyret som sørger for at screendugen hele 
tiden er udspændt som giver en utrolig vindstabil screen.

Vindstabilitet
Acrimo VS screen er testet til vindklasse 3 = 14 m/s. Hvis stør-
relsen ikke overskrider 6 m2 kan Acrimo VS screen benyttes helt 
op til 28 m/s = vindklasse 6.

Måltagning

uden solafskærmning Med udvendig solafskærmning
Acrimo screen

Med indvendig solafskærmning
Acrimo interiør screen

Afhænger af 
glastype

Afhænger af 
farve, tæthed 
og glastype

Afhænger af 
farve, tæthed 
og glastype
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Generelt
Acrimo Screen 1000 serien (udvendig rullegardin/solgardin) 
er med sit lette og enkle monterings-system en moderne sol-
afskærmning, som med minimale indbygningsmål kan  
benyttes under næsten alle forhold.

Acrimo screendug reflekterer solindfaldet op til 90%. Dugen  
giver et blændfrit lys i lokalerne, tillader udsyn samtidig med  
at den beskytter mod indblik og sikrer luft-cirkulationen.

Acrimo standard screendug er en glasfiberdug der er belagt  
med en PVC-belægning og har højfrekvenssvejsede kanter  
med specialbelagt tekstilbånd. Dugen er i brandklasse M1.

Desuden er dugen brudfast og forstærket, hvilket gør den  
modstandsdygtig over for vejr og forrådnelse. Farveægtheden  
kan også måle sig med de skrappeste krav til kvalitet. Dugen 
leveres i henhold til Acrimo Screendug Kollektion.

Metaldelene er antikorosive, og kræver derfor ingen vedligehold-
else. Profiler leveres standard i alu eller hvidlakerede.

Andre farver på profiler og dug kan leveres mod tillæg i såvel 
pris som leveringstid.

Acrimo interiør screen
Acrimo interiør screen monteres indendørs og kan fremstilles 
indbygget i kassette eller frithængende monteret på alu.vinkler. 
Afhængig af størrelse kan kassettestørrelse variere fra 65 mm  
og helt op til 160 mm. Se også billeder side 19. Dugen kan 
leveres enten i vores standard screenduge, eller de specielle  
interiør screenduge. Priser udregnes efter opgave.

Ved bestilling skal der altid oplyses færdigmål.

ProDuKTinForMATion  Screen 1000

Acrimo VS screen
Acrimo VindStabil screen (også kaldet zip-screen) er et screen- 
system som kan modstå meget store vindbelastninger. 
Screendugen har i hver side en ½ lynlås påsvejset. Lynlåsen 
kører i et spor i sidestyret som sørger for at screendugen hele 
tiden er udspændt som giver en utrolig vindstabil screen.

Vindstabilitet
Acrimo VS screen er testet til vindklasse 3 = 14 m/s. Hvis stør-
relsen ikke overskrider 6 m2 kan Acrimo VS screen benyttes helt 
op til 28 m/s = vindklasse 6.

Måltagning

uden solafskærmning Med udvendig solafskærmning
Acrimo screen

Med indvendig solafskærmning
Acrimo interiør screen

Afhænger af 
glastype

Afhænger af 
farve, tæthed 
og glastype

Afhænger af 
farve, tæthed 
og glastype
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Acrimo 6740 - Knækarmsmarkise
Produktinformation

Generelt
Acrimo 6740 – kassettemarkise som passer til den nye byggestil. 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 forretninger, 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 grader 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 er lakeret i RAL 7016 mat antracit, RAL 9006 grå eller 
RAL 9010 hvid som standard.

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

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


