FÖNSTERMARKIS MEDIO
Medio är en modern och stilren fönstermarkis som passar de flesta byggnader.
Markisens aluminiumkasett skyddar väven i infällt läge. Medio manövreras
manuellt med band, från insida eller utsida, alternativt med motor.

Profiler i färgerna vitt, svart eller natur som standard. Andra kulörter kan väljas mot
pristillägg. Väv ligger helt skyddad i en aluminiumkassett. Stort urval av textilier i 100%
spinnfärgad akryl. Maxbredd: 500 cm. Armlängder: 40 cm, 50 cm, 60 cm, 70 cm och 80 cm.
Medio fönstermarkis är precis som Elissis övriga produkter tillverkade i Mullsjö, Sverige.

FÖNSTERMARKIS MEDIO
Profiler
Kassett och frontprofiler i strängpressad lackerad aluminium.
Upprullningsrör 43 mm alternativt 70 mm galvaniserat stål,
beroende på reglagetyp. Profiler till armar i strängpressad och
lackerad aluminium. Detaljer till armar i pressgjuten och lackerad
aluminium. Medio levereras med samtliga synliga detaljer och
profiler i pulverlackerat utförande. Standardfärger är vit, svart
eller natur. Mot tillägg kan Medio erhållas i RAL-färg enligt
kundens önskemål.

Vit

Natur

Svart

Tillbehör

Utfallsarmar

Som tillbehör kan Medio levereras med konsoler för nischmon-

Utfallsarmar kan erhållas i 400 mm, 500 mm, 600 mm, 700 mm

tage. Dessa finns i längder 50 mm, 80 mm, 110 mm, 130 mm och

och 800 mm.

150 mm. Konsollängd motsvarar nischdjup. Vid nischmontage
kan sidobeslag för montage av arm användas. Alternativt kan

Väv

Medio regleras med bandvevbox.

Markisväv kan erhållas i ett stort urval av färger. Textilier 100%
spinnfärgad akryl, speciellt anpassad för utomhusbruk.
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Reglage
Medio levereras med bandreglage alternativt motoriserad.

Sol- och vindautomatik
Som motoriserad variant finns möjlighet att lägga till en sol- och
vindautomatik. Denna följer de väderförhållanden som råder

96 mm

Vid motorisering kan flera enheter seriekopplas till ett reglage.

genom att per automatik fälla upp markisen vid exempelvis hård
vind.

Mobilstyrning
Styr Medio fönstermarkis enkelt via en app direkt i mobilen.
Mer info på somfy.se.

Måttuppgifter
Medio tillverkas från minmått 400 - 700 mm beroende på
reg- lagetyp till maxbredd 5000 mm. Vävbredd 80 - 100 mm
smalare än beställningsmått beroende av reglagealternativ.
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