Café 600

En udestuemarkise/pergola

Café 600 er en meget vindstærk terrasseoverdækning, som er designet til montering på
udestuer eller konstruktioner med glastag. Dens primære formål er, at reducere den betydelige varmeindtrængning, som finder sted. Det sekundære formål er at dæmpe solindfald til
et mere behageligt niveau og forhindre misfarvning af møbler og tæpper på grund af solen.
Denne terrasseoverdækning er beregnet til montering ovenpå udestuen eller udvendige
konstruktioner. Markisen har en max bredde på 1200 cm og et max udfald på 600 cm – den
todeles ved en bredde på over 700 cm, med 4 skinner.
Montagen af Café 600 er meget fleksibel, da skinnerne kan flyttes op til 80 cm ind.
Café 600 – Pergola Café 600 kan også laves som pergola med et tillæg på 7.500 kr. og
har en max bredde på 600 cm og et max udfald på 600 cm. Markisens front har indbygget
tagrende, der opsamler regnvandet og leder det ud til siderne.
Markisen kan monteres på væg, samt på rustfrie speciel beslag og leveres som standard i
stelfarverne hvid eller grå pulverlakeret, men kan også leveres i andre RAL farver.
Vores dugkollektion, som enten kan syes eller limes med ultralyd, består af både akryl og
polyester. Kollektionen findes i 345 forskellige farver/mønstre/nuancer. Markisen kan leveres
med Somfy motor med fjernbetjening RTS/IO eller motor til kontakt.
Café 600 er TÜV- og CE-mærket. Gundsø Markiser A/S yder 5 års garanti på dug, stel og
motor.
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Tekniske data og montering
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montering

For endnu mere komfort kan du tilføje
• sol og vind sensor
• somfy motor
• somfy RTS/IO motor med fjernbetjening.
Tekniske data og montering
Op til 700 cm med 2 skinner
Over 700 cm med 4 skinner.
Dimensioner
Som glastag/overdækning:
Max bredde 1200 cm
Max udfald 600 cm.
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Montagen af Café 600 er meget
fleksibel, da skinnerne kan flyttes
op til 80 cm ind
Side
montering

Som Pergola:
Max bredde 600 cm
Max udfald 600 cm.
Montage glastag
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Stel farve
Hvid ral 9016
Grå ral 9006
Tillæg for andre ral farver.

Montage Pergola

Væg/niche
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Markisen vist til montering på et
eksisterende glas tag eller en vinterhave.

65

54
22

60
37

Garanti
5 års garanti på dug, stel og motor.
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