L150 / L155 Mallorca faldarmsmarkise
MALLORCA faldarmsmarkisen er vores mest populære faldarmsmarkise, og udemærker sig ved et
kompakt firkantet design, som passer rigtig godt ind på mange facadetyper. MALLORCA er en
semi-kassettemarkise og når markisen er lukket, vil dug og motor sidde godt beskyttet omringet af
markisens kassetteprofiler - dette giver en lang levetid og man undgår i større grad misfarvning af
dugen pga. alger og snavs.
MALLORCA markisen kan leveres i to forskellige udformninger afhængigt af
montagemuligheden.
L150 Mallorca hvor kassetten hvor montagebeslag er en del af kassetten - fastgøres i
enderne. L150 er optimal til montage direkte på vinduesramme.
L155 Mallorca Special hvor man med enkelte montagebeslag til en hvis grad kan bestemme
hvor befæstigelse kan foregå. L155 er optimal til fastgørelse på murstensvæg.

Fordele
Lukket semi-kassettemarkise – forbommen udgør den nederste del af kassetten i lukket
tilstand. Maximal beskyttelse af markisens dele.
Mulighed for sammenbygning af flere anlæg under samme kassette hvilket muliggør lange
markiser til et bredt vinduesbånd.
Stærk og gennemprøvet teknik, der sikrer en stor driftssikkerhed og lang levetid.
Leveres som standard pulverlakeret i RAL 9010 Hvid eller RAL 9001 Cremehvid. V155
leveres også i natureloxeret aluminium som standard.
Mulighed for valgfri RAL-farve - også specielle strukturfarver til de enkelte
vinduesproducenters vinduesfarver.
Stærk armteknik med kraftige rustfrie fjedrer der holder dugen stram. Mulighed for
indbygning af gas-stødæmpere til udsatte steder mht. kraftige vindstød.
Valgfri dug fra vores standarkollektion – mulighed for andre duge som f.eks. Orchestra
MAX, Soltis 86 eller Soltis 92.
Ved motorløsninger monteres MALLORCA altid som standard med Somfy motore –
markedets mest pålidelige motor.
Garanti: 5 år på motor, 7 år på teknik, stel og arme, 10 års garanti på markisedug.
Lissau kan servicere og vedligeholde disse

Data
Kassettemål: 97 x 102 mm.
Max. bredde enkeltanlæg: 425 cm.
Max. bredde koblede anlæg (2 anlæg): 800 cm. Koblede anlæg = 3 arme og to duge.
Standard armudfald: 100 cm, 115 cm 135 cm eller 150 cm.
Opbygning: Kassette af extruderet aluminium. Arme med indbygget rustfri fjeder, for
korrekt dugstramning.
Standarddug: Dickson Orchestra. 100% gennemfarvet acryldug på 290 g/m2. Cleangard
imprægneret: Vand, smuds og olie-afvisende. Behandlet imod råd og svamp. 10 års garanti.
Solafskærmningsfaktor på standardug er 80-85%.
Kan også leveres med Swela Sunvas dug, Soltis 86 eller Soltis 92 dug.
Betjening: Drejestang, kabelbunden Somfy motor eller fjernbetjent Somfy RTS motor.
Styring/sikkerhed: Mulighed for tilslutning af vindvogter og/eller solsensor for automatisk
kørsel.
Anbefalet brug: Kontorer, skoler, hospitaler, private hjem m.m.
Tekniske tegninger af L150 og LV155

