MEZZO
TERASSIMARKIIS
MEZZO tugevdatud konstruktsiooniosad võimaldavad markiisi kasutada tuulega kuni
10,5m/s, mida tõendab sertifikaadiga tootele omistatud tuulekindlusklass kaks. Kõiki
üle 4,8m laiuseid ja üle 3,0m väljaulatuvusega markiise võib kasutada tuulega kuni
7,8m/s ehk selliste toodete puhul on tuulekindlusklass üks.
SUUR markiisi kanga kalle - kuni 60 kraadi, pikendab päikesevarju aega nii tuppa kui
terrassile madalalt paistva päikesega- tööpäeva-, suve alguse või lõpu õhtuti.
Markiisile on võimalik lisada LED valgustus. Valgustus integreeritakse markiisi
liigenditesse ja/või esiprofiili. LED valgustus valgustab terrassi ja olemist seal
selliselt, et puudub vajadus täiendava valgustuse järele. LED valgustust saab vaid iO
mootoriga.
Kanga kaitseks on võimalik lisada markiisile alumiiniumist kattplekk, mis on lihtsalt
kinnitatav markiisi külge ning ei vaja seina lisa aukude tegemist ega asukoha
mõõtmist. Soovi korral on võimalik ka kate kinnitada hoone seinale.
Markiisi saab avada ja sulgeda väntjuhtimisega aga mugavam on kasutada puldiga
juhitavat mootorit Somfylt või odavamat aga sama head lahendust Torrolt (kuni
7200mm lai markiis). Valides mootori, siis soovitame lisada markiisi kaitseks ka
tuuleandur.

Mezzo miinimum laius on 195cm
•
•
-

-

Standardina:
standard värvitoone - 5
käsitsi väntjuhtimine
seina- või laekinnitus
kangad bronze, silver, cooper, color
1/1 1/2 ja Dickson kollektsioonist
esiserv
Lisad:
Somfy või Torro mootorid puldist või
seinalülitist juhitavana
LED valgustus esiprofiilis ja/või
esiprofiilis (ainult Somfy iO
mootoriga)
kangad RECASENS kollektsioonist
raputusega tuuleandur - markiisi
esiprofiilis
propelleriga tuuleandur - seinal
päikeseandur
sarikakinnitused
esiservatugi (ei saa koos mootoriga)
võimalik üle 7,2m laiuseid markiise
koostada üheosalisena
markiisi konstruktsioone saab
värvida ükskõik millises toonis RAL
Classic värvikaardi ulatuses

Kanga laius Toote kogu
cm
laius cm

Kaldenurga reguleerimine
1. Lõdvenda kruvid 1
2. Reguleeri kaldenurka kruviga 2
3. Pinguta kruvid 1

349
406
466
524
584
701
819
934
1054
1169

Markiisi mõõtude tolerantsi piir ± 2 cm
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364
421
481
539
600
717
835
950
1070
1185

