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VI MAKSIMERER DET GODE UDELIV

En klassiker hos Profil Markiser er terrasse-

markisen Scandic. Det er en yderst elegant 

fuldkassettemarkise, lukket på alle sider, som 

inkl. monteringsbeslag kun fylder 17x25 cm.

Scandic er en holdbar fuldkassettemarkise 

i robust tysk kvalitet. Den kompakte, flade 

kassette gør, at markisen kan monteres helt 

tæt på væggen og passer harmonisk i det 

samlede udseende af facaden. 

Markisedugen ligger godt beskyttet i kasset-

ten, hvilket bevarer det flotte udseende samt 

forlænger levetiden. I frontprofilet er der en 

indbyggget tagrende, der leder regnvand 

ud i siderne af markisen. Scandic er alsidig i 

forhold til montering; loftmontering, væg-

montering samt montering på specielbeslag. 

Den heltlukkede kassette gør den særlig vel-

egnet til montering på specielbeslag foran 

tagrenden. 

Man kan vælge at få fremstillet Scandic med 

manuel betjening via gear og håndsving, el-

ler med motor. Hos Profil Markiser anvender 

vi Somfy som motorleverandør, hvilket giver 

et utal af muligheder for elektrisk styring af 

markisen. 

Dugen er syet af akryl, som er farvet helt ind 

i fibrene, hvilket giver levende og utorligt 

holdbare farver. Dugen er Cleangard behand-

let, som gør den smuds- og vandafvisende. Vi 

tilbyder op til flere forskellige kollektioner, 

og det er muligt at vælge mellem flere hund-

rede dugdesigns. 

Scandic markisen passer fint til moderne byggerier, og kan monteres direkte på muren, men også 

under eller foran på tagrenden, når der skal tages hensyn til udadgående døre eller en lav frihøjde.

Til fremtidens bolig er det nu muligt at styre en meget stor del af de tekniske installationer ved 

hjælp af det nyudviklede Tahoma system.   Som eksempel kan nævnes, markiser, rullegardiner, ra-

diatorer, belysning, låse og meget andet. Styringen foregår over internettet og du programmerer 

selv hvilke funktioner og om de skal være automatiske eller om du selv vil bestemme hvornår og 

hvad med din Iphone/Ipad eller computer.
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SCANDIC  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 en 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.

En varmelampe luner godt i de kølige danske sommer-

aftener, og vil forlænge din sæson på terrassen. Med 

Burda Term 2000, kan du ydermere få mulighed for at 

regulere varmen via fjernbetjeningen. 

Man kan med fordel vælge Scandic markisen til mere arkitektoniske 

krævende projekter, da Scandic markisen med sit enkle design holder sig neutral, og 

ikke forstyrrer det samlede visuelle indtryk af de smukke klassiske bygninger.
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Alle markiser kan leveres med fjernbetjent Somfy motor 

eller med manuelt gear og håndsving.

Støtteben bund Støtteben top

Lysskinne Ledlys

Screendug Vindmåler

Vore markiser kan mod merpris leveres i et 

stort udvalg af RAL farver.

Loftbeslag

Vægbeslag

Beslag til spær

Scandic kan leveres i ét stykke op til 700 cm, og kan med samlede profiler fremstilles helt op til 1200 

cm. Markisen fremstilles i den størrelse, der passer til det aktuelle behov. I armene er der indbyggede 

fjedre, som sammen med nylonovertrukne forzinkede stålkabler sørger for, at dugen har den rette 

udspænding i alle positioner. Armene findes i følgende længder; 150/200/250/300/350/400 cm.

TEKNIK FOR SCANDICDEN LILLE DETALJE DER GØR DEN STORE FORSKEL

250

230

FARVER

SPECIELBESLAG TIL SKRÅ OG LIGE

RAL 9016 RAL 8019 RAL 9001 RAL 1015 RAL 3005

RAL 6009 RAL 5011 RAL 9006 RAL 7016 RAL 7021
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