
Design markisen er vores mest popu-
lære markise. Det skyldes ikke mindst 
det elegante udseende og den semi-
lukkede konstruktion, som beskytter 
dugen, når markisen ikke er i brug.

DESIGN



Fjernbetjening og fjernkontrol

Somfy IO motorsystem med fjernbetjening.  Det er 

muligt at tilkoble sol- og vindautomatik som styrer 

markisen efter behov. Endvidere kan vi levere Tahoma 

kontrol, som gør det muligt at styre markisen fra sin 

smartphone/tablet eller computer, hvor i verden man 

end befinder sig.



VI makSImErEr DEt GoDE uDElIV

Hos Profil Markiser har vi en mission, og det 

er at maksimere det gode udeliv. Og med 

den nyeste teknologi inden for markiser og  

markisetilbehør er det en “mission possible”. 

Vores flagskib inden for markiser er DESIGN, 

det er ikke uden grund at det er vores mest 

populære markise. Med det enorme udvalg 

af muligheder for montering, fjernbetjening 

og dugdesigns, kan vi finde en løsning til selv 

den mest kræsne kunde. 

Det nyeste skud på stammen inden for instal-

lationsteknink, er Tahoma. Som giver fremti-

dens bolig og bruger, mulighed for at styre, 

ikke kun DESIGN markisen, men også rulle-

gardiner, radiatorer, belysning, ved hjælp af 

smartphone og tablet eller fjernkontrol. Dvs. 

at man f.eks via internettet, på sin ferie, kan 

rulle sine gardiner til,  skrue op for varmen 

eller tænde lys på vej hjem, via sin smart-

phone. 

Mulighederne er mange, og de vil ikke kun 

spare brugeren mange penge i energi, men 

også virke tyverisikrende.  

Denne teknologi kan selvfølgelig bruges på 

bl.a. på vores DESIGN markise.  

Design Super er velegnet til at montere direkte på 

mur. Når markisen er rullet ind, er den både godt og 

tæt lukket samt diskret.

Design Basic er uden tag, og er velegnet til monte-

ring under udhæng. Markisen monteres på loft-

beslag op i spær eller ligende.



DESIGN markISEN SkabEr Et SkøNt uDErum

Hos Profil Markiser ser vi på udfordringer, 

som muligheder for at tænke nyt og inno-

vativt. Derfor har vi en lang række mulig-

heder at vælge imellem, når det gælder 

om at skabe et skønt og smukt uderum. 

Nogle af vores muligheder er f.eks.:

Varmelamper

Der vil forlænge sæsonen og forlænge  

aftenerne på terrassen. 

Støtteben

Der stabiliserer markisen, og gør at selv 

den største markise kan holde til, at det 

blæser en del.

Led lys i forbommen

Vi danskere elsker at hygge, og et af vores 

virkemidler er mood-lighting. Lys i for-

bommen giver en hyggelig og behagelig 

lyssætning.

Screen dug

Hvis solen står lavt, eller hvis det skulle 

lufte lidt, så er en screendug en fantastisk 

løsning. Sol eller vind forhindres adgang, 

og monteringen er enkel ved hjælp af  

velcrobånd.

Se mere på på næste opslag.

De danske lave huse kan ofte være en udfordring. 

Når hensyn til frihøjde eller udadgående døre kræver 

det, kan Design markisen monteres på diskrete spe-

cielbeslag i rustfri stål, op foran tagrenden. 



En varmelampe luner godt i de kølige danske sommer-

aftener, og vil forlænge din sæson på terrassen. Med 

Heating Modulis Ramp RTS, kan du ydermere få mu-

lighed for at regulere varmen via fjernbetjeningen. 



Alle markiser kan leveres med fjernbetjent Somfy motor 

eller med manuelt gear og håndsving.

Støtteben bund Støtteben top

Lysskinne Ledlys

Screendug Eolis vindmåler

Max længde 700 cm. Max udfald 400 cm. Det er muligt at bygge markiserne længere, 

i disse tilfælde vil profilerne blive samlet.  Mulighed for sammenkobling af op til 3 

markiser med tilsammen max længde på 1950 cm.   Forbommen er forsynet med 

tagrende, hvilket betyder at regnvandet løber ud i hver side af denne.

DEN lIllE DEtaljE DEr Gør DEN StorE forSkEl



Vore markiser kan mod merpris leveres i et 

stort udvalg af RAL farver.

tEkNIk for DESIGN
23

2

Bagtag

farVEr

SpEcIElbESlaG tIl Skrå oG lIGE Spær

RAL 9016 RAL 8019 RAL 9001 RAL 1015 RAL 3005

RAL 6009 RAL 5011 RAL 9006 RAL 7016 RAL 7021



Vassingerødvej 15

3540 Lynge

Telefon   +45 48 10 54 00

E-mail     salg@profilmarkiser.dk

www.profilmarkiser.dk


