Markiser för fönster, balkong/terrass 2013‐06‐17
Vem.
Styrelsen har begärt offerter från ett par företag och företaget som vi valde
att arbeta med på området Färsna Hage heter Carstads och det är alltså
endast detta företag som vi får köpa in markiser ifrån och endast dom som får
montera dessa. Kontakt personen heter Andreas Carstad och finns på mobil
nummer 073-986 67 81 och vet precis vad som gäller i frågan.
Vad.
Det finns två storlekar att jobba med och det är en fönster markis samt
en balkong/terrass markis, dessa går att välja med antingen motor och
fjärrkontroll eller vev/snöre. Färg på duken landade efter mycket rådfrågande
på en ljusgrå och det är alltså endast denna färg som tillåts på området.
Övrigt.
Det är inte tillåtet att göra hål i väggen varken för snöre eller elkabel. När det
gäller snöre till markis så får denna hänga utanför (man når den från insidan).
När det gäller elförsörjning så dras den av Carstads eller en elinstallatör med
faluröd kabel och clips till uttaget på balkongen/terassen.
Markisen får inte sättas där den är i vägen för gående vid t.ex entre och trappor.
Markisen får heller inte monteras bort vid försäljning, utan medföljer
lägenheten. Om det av någon anledning monteras bort en markis måste
eventuella hål täckas. Man ansvarar själv över markisen, föreningen tar inte
ansvar för om den går sönder av snöras eller liknande.
Vi har fem års garanti från Carstads.
Om något av detta inte efterföljs så har styrelsen rätt att kräva att markisen tas
ner eller att felet åtgärdas.
Det medföljer även lite bilder samt priser och övrig info med detta blad.
Vänligen sätt in detta blad i bopärmen.
Mvh Styrelsen, Färsna hage

fönstermarkis DA 20 & 30

FÖNSTERMARKISER
DA 20 & DA 30
DA 20 och DA 30 är moderna, kompakta och stilrena markiser som passar de flesta byggnader. DA 30
kan kompletteras med en elegant aluminiumkassett som skyddar markisduken mot regn och smuts.
Fallarmarna har justerbar fjäderspänning för rätt dukspänning. Invändig eller utvändig manövrering
med polyesterband och som tillval kan markisen motoriseras.

DA 20 & DA 30

DIMENSIONER (m)
Armutfall
Max bredd
Seriekoppling
Vindklass
Utvändig manövrering med
dragband av polyester.

0,5-1,0
3,2 per enhet
10,0 med motor
3					

DA 20
Är en fallarmsmarkis utan kassett.
DA 30
Är en fallarmsmarkis med kassett

DA 30 markisen är utrustad
med en aluminiumkassett som
skyddar mot regn och smuts.

Manövrering
Utvändig eller invändig manövrering med
dragband av polyester är standard. För
lagring och skydd av bandet, kan markisen
kompletteras med banduppsamlare. Som
tillval finns manövrering med vev eller
motor. Motorn kan kompletteras med
automatiska styrningar, t ex fjärrkontroll
eller sol- och vindautomatik.
Montering
Markisen monteras enkelt direkt på fönsterfodret, på vägg eller i nisch. Som tillval
finns nischfästen som gör att markisen kan
justeras 45–185 mm i djupled.

Enligt EN13561

Fallarmar
Armprofiler är tillverkade av strängpressat
aluminium och armkomponenter av pressgjutet zink. Fallarmar med justerbar
spänning för optimal dukspänning.
Vindsäkrade fallarmar rekommenderas
om markisen kommer att utsättas för
hård vind.
Markisduk
Välj från en bred kollektion med allt från
enfärgade till randiga vävar.
Markisstativ
Markisstativet med detaljer finns som
standard i 3 färger: Vitt, Grått och Svart
med struktur. Med något längre leveranstid
kan man få stativet i ytterligare 10
färger, matchade för att passa ihop med
de vanligast förekommande husfärger och
fasader.

Fronten är designad och modern.

www.nordic-light.com
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FÖNSTERMARKISER

Terrassmarkis FA 22 & FA 24

TERRASSMARKISER
FA 22 & FA 24
FA 20 markiserna är speciellt utvecklade för den lilla terrassen eller balkongen med alla de egenskaper
som utmärkt Turnils markiser genom åren med hög kvalitet och lång hållbarhet. Den nya designen på
markisens armar tillsammans med Dyneema®-band över knäleder ger en dukspänning utöver det vanliga!

Frontprofil på FA 22.

Designgavlarna på FA 24.

Standardkulörer

DIMENSIONER (m)

FA 22		

Max utfall 		
Max bredd 		
Seriekoppling 		
Vindklassning 		

2,5 m		
2,5 m
4,0 m		
4,0 m
10,0 med motor
2		
2		

FA 22 & FA 24

FA 24

FA 22
FA 22 är en öppen markis i kompaktutförande. Detta är instegsmarkisen i vår nya
20 serie. FA22 är utrustad med traditionella gavlar och ger mycket markis för
pengarna.
FA 24
FA24 är en öppen, kompakt markis i designutförande. Markisen är utrustad med
specialdesignade gavlar som knyter ihop
den fyrkantiga formen på bärröret med
det runda valsröret på ett sätt som ger den
ett modernt uttryck.
Manövrering
Markisen manövreras med utvändig vev
som standard. Som tillval finns utvändig
eller invändig manövering med motor. Vid
motordrift går det att komplettera med
automatiska styrningar, till exempel
fjärrkontroll eller sol- och vindautomatik.

Tillvalskulörer

www.nordic-light.com

Enligt EN13561

Montering
Monteras enkelt direkt på vägg eller i tak.
Tillval
På båda modellerna i serien kan man välja
till takprofil.
Markisduk
Du har en rad akryldukar med utomordentlig
ljus och väderbeständighet att välja mellan.
Välj från en bred kollektion med allt från
enfärgade till randiga vävar.
Markisstativ
Markisstativet med detaljer finns som
standard i 3 färger: Vitt, Grått och Svart
med struktur. Med något längre leveranstid kan man få stativet i ytterligare 10
färger, matchade för att passa ihop med
de vanligast förekommande husfärger och
fasader.

® Registered Trademark of Turnils AB, Sweden.

TERRASSMARKISER

Offert
DATUM 2013-06-13
Offertnummer 4585
Kundnummer

Rindögatan 15
115 36 STOCKHOLM
Telefon 08-16 67 80
Offert för:
Christian Åkhagen
Färsna
Norrtälje

Försäljare

Offerten är gilltig under 2013

INKÖPSORDERNUMMER LEVERERA VIA LEVERANSDATUM

Andreas

LEVERANSKLAUSUL

VILLKOR
Enl. ök

BESKRIVNING

ANTAL

PRIS PER ENHET

1

Terassmarkis FA22 Inkl vev reglage

1

Arbetskostnad

1 500,00

1 500,00

Tillägg för Motor inkl. fjärrkontroll

4 650,00

4 650,00

1

Fönstermarkis DA32 inkl. bandreglage

3 000,00

3 000,00

1

Arbetskostnad

600,00

600,00

3 750,00

3 750,00

Tillägg för Motor inkl. fjärrkontroll

10 000,00

BELOPP
10 000,00

Elinstallation tillkommer vid montering av motoriserade markiser.

Vi lämnar 5 års garanti på våra markiser.

Alla priser inkl. Moms.
Företaget innehar F-skattebevis
För ytterligare information eller referenser är Ni välkommna att ringa. I övrigt är det min förhoppning att offerten innehåller de uppgifter Ni behöver för
er bedömning och vi ser med spänning och stort intresse fram mot Ert beslut.
Med vänlig hälsning
Med vänlig hälsning
Andreas Carstad
073-986 67 81

