
PACIFIC udestueoverdækning er ideel til 
at regulere temperaturen i din udestue. 
Den monteres udvendigt og forhindrer, 
at der bliver tropisk varmt indendørs.

– For flere detaljer klik ind på www.profilmarkiser.dk

PACIFIC



PACIFIC

Pacific udestueoverdækning er en ideel 

løsning til udestuer. Denne specielle mar-

kise bliver fremstillet på mål, så den passer 

perfekt til den enkelte udestue. Ud over at 

sænke indendørstemperaturen væsentligt, 

dæmper den også det stærke sollys til et 

mere moderat niveau, så det bliver mere 

behageligt at opholde sig i udestuen samt 

forhindrer solen i at afblege møbler mv.

Markisen monteres oven på udestuen, og 

har tilpas afstand mellem markisedugen 

og glastaget, således at der skabes god 

vindcirkulation, og varme der ophobes 

herimellem, hurtigt blæses væk.

Pacific stellet kan vælges i alle RAL farver, 

og der kan vælges mellem utallige dug-

dessiner, og det er dermed muligt at passe 

denne markise fuldstændig ind i omgiv-

elserne. Dugen er perforeret, så man kan 

skimte igennem den.

Pacific kan med fordel vælges med sol- og 

vindautomatik, som sørger for at markisen 

kommer ud når solen skinner, og modsat 

ind, hvis vinden bliver for kraftig.

Pacific er en speciel markise, hvor forbom-

men styres i skinner, som monteres på en 

udestue eller en pergola.

Det er derfor muligt at anvende Pacific, 

monteret på en pergola, som overdækket 

terrasse, hvor fordelen her er, at man selv 

bestemmer hvor meget skyggeplads man 

ønsker, samt opnår makimalt lysindfald om 

vinteren, når markisen er lukket helt ind i 

sin kassette.

Anvendes Pacific på en pergola, kan man 

med fordel vælge almindelig markisedug, 

og hermed bruge systemet i både solskin 

og regnvejr.



Fakta om PACIFIC
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Reducerer varme og lysindfald, så indeklimaet bliver svalt 

og behageligt. 

10 standard RAL farver. Andre farver mod merpris

Leveres kun med motor

Største bredde 500 cm

Største udfald 600 cm

Største enkelte overdækning, 25m2

Muligt at sammenkoble op til 4 systemer

Vælg mellem 300 dugdessin, både markise- og screendug



– For flere detaljer klik ind på www.profilmarkiser.dk

Teknik for PACIFIC

Profil Markiser
Vassingerødvej 15 
3540 Lynge 
T: +45 4810 5400
E: salg@profilmarkiser.dk

Standard monterings beslag

Pacific set frra siden

Beslag til højere fastgørelsespunkt Beslag til vægmontering

Pacific leveres i alle viste RAL farver, alle andre RAL farver kan vælges mod tillæg

RAL 9016 RAL 8019 RAL 9001 RAL 1015 RAL 3005 RAL 6009 RAL 5011 RAL 9006 RAL 7016 RAL 7021


