
Mimer är en modern, kompakt och stilren markis som passar de flesta byggnader. En elegant  

aluminiumkassett skyddar markisduken mot regn och smuts. Fallarmarna har justerbar fjäder- 

spänning för rätt dukspänning. Invändig eller utvändig manövrering med polyesterband.  

Vid utvändig manövrering med band kan man komplettera med en banduppsamlare.

MIMEr Fallarmsmarkis

MIMER FALLARMSMARKIS
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MIMEr Fallarmsmarkis

Utvändig manövrering med 
dragband av polyester. 

Mimer utrustad med en  
aluminiumkassett som  
skyddar mot regn och smuts.  

Kassett, fallarm och infästning

DIMEnSIonEr (m)

Armutfall  0,5-1,0

Max bredd  3,2 per enhet

Seriekoppling  10,0 med motor

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
Mimer monteras enkelt direkt på fönster-
fodret, på vägg eller i nisch. Som tillval  
finns nischfästen som gör att markisen kan  
justeras 45–185 mm i djupled.

fallarmar
Armprofiler är tillverkade av strängpressat  
aluminium och armkomponenter av press-
gjutet 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 och randiga vävar. 

KoMponEntEr

Monteringskonsol 
Förzinkat stål

Gavelbeslag 
Polyamid

Växlar 
Pressgjutet zink

Löstagbar vev 
Pulverlackerat stål

Bussningar för valsrör 
ABS (39, 54 mm)

Ändskydd till frontprofil 
Polyeten, polyoxymetylen

Lagerbussning 
Självsmörjande polyamid

Plastskydd för fästelement 
Polyeten

Fästelement 
Rostfritt stål, förzinkat stål eller stål  
ytbehandlat med Dacro. 500 LC.

profILEr

Frontprofil, kassettprofil samt benställning 
Strängpressat aluminium

Valsrör 
39, 54 mm: Strängpressat aluminium

färgnuMMEr

Komponenter 
Pulverlackerade artiklar
Vitt: 0001 (RAL 9010)
Silver: 0058 (RAL 9006)

Obehandlade eller galvaniserade artiklar 
har färgnummer 0000

Profiler 
Aluminiumprofiler
Naturanodiserat: 0000
Obehandlat: 0100
Vitanodiserat: 0101 (RAL 9010)
Pulverlackerat (vitt): 0001 (RAL 9010)


