SANTOS  Stærk kassettemarkise
SANTOS kassettemarkise er en smuk kassettemarkise, der på trods af at være en
endehængt markise kan laves op til 600 cm i bredden med et udfald helt op til på 350 cm,
hvilket er unikt for en endehængt markise og samtidig siger meget om robustheden og
kvaliteten. Designet er kompakt, og SANTOS vil passe på mange typer huse/facader  især til
montage imellem terrassedør og udhæng hvor der typisk ikke er meget plads  se evt.
referencebilleder i bunden af denne side.

● Helt lukket kassettemarkise – maximal beskyttelse af markisens dele.
● Endehængt markise – kræver kun to montagebeslag i enderne. Option for
støttebeslag på midten.
● Kan leveres i natureloxeret aluminium til meget udsatte steder som eks. kystnære
områder.
● Ved lakerede løsninger leveres alt aluminium pulverlakeret som er den stærkeste
lakering til aluminium.
● Moderne kantet og kompakt design – passer godt ind i den danske smag.
● Indbygget børste, der børster dugen ved hver kørsel  dette tager det værste snavs
og støv.
● Vindklasse 3 godkendt markise – TÜVgodkendt  tåler op til til hård vind (1012
m/s).
● Garanti: 5 års fuld garanti på markise + yderligere 5 år på dugen ved valg af
Dickson Orchestra markisedug.
● Kan leveres med IOstyring som muliggør betjening af markise vha. smartphone,
tablet eller PC.
● Kan leveres med Dickson Symphony eller Dickson Opera – Designduge med et
utroligt flot finish.

● Kan leveres med Dickson Orchestra MAX dugen, der har en stor
vandmodstandighed og vha. nanoteknologi er selvrensende.
● CEmærket og TÜV/GS godkendt.

Teknik
● Lav indbygningshøjde på 146 mm.
● Bredde enkeltanlæg: 250600 cm. (kan ikke kobles)
● Udfald: 250 cm / 300 cm / 350 cm.
● Standardfarver på stel: Hvid, Cremehvid, Antrazitgrå struktur, Brun struktur,
Kvartsgrå struktur, Natureloxeret/Grå
● Standarddug: Dickson Orchestra. 100% gennemfarvet acryldug på 290 g/m2.
Cleangard imprægneret: Vand, smuds og olieafvisende. Behandlet imod råd og
svamp. 10 års garanti.
● Andre standardduge: Verano Trend Color, Verano Urban Color, Swela Sunvas.
● Dugen er valgfri fra de forskellige kollektioner.
● Betjening: Somfy motor med trykknap, eller Somfy motor med fjernbetjening  RTS
eller IO.
● Styring/sikkerhed: Mulighed for tilslutning af vindvogter og/eller solsensor og/eller
regnsensor  flere muligheder og sammensætninger.
● Montagemuligheder: Væg, loft eller montage på spærbeslag, montageplader eller
lign.
● Anbefalet brug: Terrassemarkise, Altan / Balkonmarkise, Butiksmarkise.
● CEmærket hvilket er lovkrav, og bl.a. bevidner om et sikkert produkt.

