
FÖNSTERMARKIS STABILO
Stabilo är, precis som namnet antyder en mycket stabil markis med extra 

kraftiga armar. Den är särskilt avsedd för installationer där det finns ett natur-

ligt utskjutande takutsprång, och passar där flera fönster ligger i samma höjd. 

Du kan även låta det vara upp till sol och vind att automatiskt sköta ut- och 

infällningen. Markiserna kan även seriekopplas för att skapa enhetlighet i 

arkitekturen.

 

Profil i grå som standard. Andra kulörter kan väljas mot pristillägg. Stort urval av textilier i 

100% spinnfärgad akryl. Maxbredd 600 cm. Kan seriekopplas till en maxbredd om ca 20 

meter. Armlängder 70 cm, 80 cm, 90 cm, 100 cm, 120 cm och 140 cm. 

Stabilo fönstermarkis är precis som Elissis övriga produkter tillverkade i Mullsjö, Sverige.



Tillbehör
Vid nischmontage kan sidobeslag för montage av arm användas.
Som tillbehör kan takprofil inklusive gavlar i aluminium 
levereras. Takprofil som standard i naturanodiserad aluminium 
men kan även mot tillägg lackeras enligt önskemål.

Profiler
Frontprofil i strängpressad lackerad aluminium.
Upprullningsrör 70 mm alternativt 78 mm galvaniserat stål 
beroende på bredd. Profiler till armar i strängpressad och 
lackerad aluminium. Detaljer till armar i pressgjuten och lackerad 
aluminium. Stabilo levereras med samtliga synliga detaljer och 
profiler i lackerat utförande. Standardfärg är grå. Mot tillägg kan 
Stabilo erhållas i Ral-färg enligt kundens önskemål.

Utfallsarmar
Utfallsarmar kan erhållas i 700 mm, 800 mm , 900 mm, 1000 
mm, 1200 mm och 1400 mm.

Väv
Markisväv kan erhållas i ett stort urval av färger. Textilier 100% 
spinnfärgad akryl, speciellt anpassad för utomhusbruk.

Reglage
Stabilo levereras med utvändigt vevreglage eller motorreglage. 
Vid motorisering kan flera enheter seriekopplas till ett reglage.

Sol- och vindautomatik
Som motoriserad variant finns möjlighet att lägga till en sol- och 
vindautomatik. Denna följer de väderförhållanden som råder 
genom att per automatik fälla upp markisen vid exempelvis hård 
vind.

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

Måttuppgifter
Stabilo tillverkas från minmått 400 - 750 mm beroende på regla-
getyp till maxbredd 6000 mm. Vävbredd 90-120 mm smalare än 
beställningsmått beroende av reglagealternativ. 
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