DA720

DA 720 er en stabil vinduesmarkise,
særligt egnet til facader med store
vinduespartier, fx kontorbygninger. Det
er muligt at montere et tagprofil, som
beskytter dugen mod regn og snavs.

DA720 vinduesmakise
DA720 er en enkel, solid vinduesmarkise, sær-

dermed sørger for at markisen kommer ud

ligt velegnet til facader med mange vinduer,

når solen skinner og modsat ind, hvis vinden

og hvor vindpåvirkningen forventes at være

bliver for kraftig.

kraftig. Men DA720 kan selvfølgelig også
bruges på et privat hus, især hvor der er et

Når man monterer en vinduesmarkise på sin

udhæng at montere i.

facade, sikrer den afskærmning af solindfald,
så der ikke kommer generende sollys i fx com-

Denne vinduesmarkise fremstilles i optil 700

puterskærm samt solskader på dine møbler.

cm i ét stykke, og betjenes enten med motor

Samtidig forhindrer man varmen fra solen i at

eller håndsving. Der er mulighed for at serie-

trænge ind, og man bevarer hermed et bedre

koble op til 25 meter på samme motor.

indeklima.

DA720 fremstilles i to typer; DA720 Basic til

Endnu en fordel ved en vinduesmarkise er,

montering under udhæng samt DA720 Super

at den giver frit udsyn, samtidig med der af-

med et tagprofil til montering på facade.

skærmes for solen.

Når markisen monteres med motor, kan man
med fordel vælge sol- og vindautomatik, som

Fakta om DA720
· Flot designkassette som beskytter dugen under alle vejrforhold
· Ekstra stærke arme med stor fjedrespænding
· Kan forsynes med motor eller gear
· Valgfri dug, over 300 dessiner at vælge imellem
· Største bredde: 1200 cm (med dugdeling)
· Største bredde: 450 cm (uden dugdeling)
· Armlængde: 50 – 140 cm
· Leveres som standard i sort eller alu/grå
· Kan mod merpris leveres i alle RAL farver

Profil Markiser
Vassingerødvej 15
3540 Lynge
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Teknik for DA720
Window Awning 50-series

Fallarmsmarkis • Drop arm awning • Fallarmmarkise • Banette • Brazo pivotantes

Exploded view DA52 with installation bracket 71.4901/5202

Leveres i sort samt alu/grå som standard.
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Alukassette som beskytter dugen.
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Kan også leveres med variantskinne,

Faldarme med kraftige fjedre.

for justering af faldarm på væg.

– For flere detaljer klik ind på www.profilmarkiser.dk
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