TERRASSMARKIS SYMPHONY
Symphony är en enkel och stilren terrassmarkis utan kassett. Den monteras
med fördel under ett utskjutande tak, eller monteras direkt på vägg med
kompletterande takprofil och gavlar för skydd mot sol, vind och regn.
Standardutförande med motor som manövreras med antingen strömbrytare,
fjärrkontroll eller sol- och vindautomatik.

Maxbredd 650. Armlängder 175, 210, 260, 300 samt 350 cm. Symphony terrassmarkis är,
precis som Elissis övriga produkter, tillverkade i Mullsjö, Sverige.

TERRASSMARKIS SYMPHONY
Profiler
Frontprofil i strängpressad lackerad aluminium. Upprullningsrör
78 mm galvaniserat stål. Bärrör 40x40 mm galvaniserat och
lackerat stålrör. Profiler till armar i strängpressad och lackerad
aluminium. Detaljer till armar i pressgjuten och lackerad aluminium. Symphony levereras med samtliga synliga detaljer och
profiler i lackerat utförande. Standardfärger är vit och grå.
Mot tillägg kan Symphony erhållas i Ral-färg enligt kundens
önskemål.

Vit

Grå

Tillbehör
Som tillbehör finns konsol för takmontage till Symphony.

Utfallsarmar

Vid väggmontage finns montageplatta som förstärkning vilket

Utfallsarmar kan erhållas i 1750 mm, 2100 mm, 2600 mm 3000

innebär större anliggningsyta mot vägg och infästning med fyra

mm och 3500 mm utfall.

skruv. Vid lutande takstol kan takstolskonsol monteras på vinkel.
Tre olika vinkelbeslag med lutning 23°, 35° alternativt 45°.

Väv

Symphony kan även kompletteras med aluminiumtak, gavlar och

Markisväv kan erhållas i ett stort urval av färger. Textilier 100%

konsoler för inbyggnad. Konsol för aluminiumtak monteras på

spinnfärgad akryl, speciellt anpassad för utomhusbruk.

bärrör.

Se Elissi textilkollektion

Reglage

260-300 mm

Symphony levereras med vevreglage alternativt motorreglage.

(varierande mått)

Vid motorreglage kan Symphony styras med kabelbunden
brytare alternativt fjärrkontroll.

Sol- och vindautomatik
Som motoriserad variant finns möjlighet att lägga till en sol- och

vind.

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

C:a 290 mm

genom att per automatik fälla upp markisen vid exempelvis hård

(mått varierar med utfallsvinkel)

vindautomatik. Denna följer de väderförhållanden som råder

Måttuppgifter
Beroende på utfall, tillverkas Symphony från 2150 mm till
maxbredd 6500 mm. Vävbredd 110-140 mm smalare än
beställningsmått beroende av reglage.
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