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Aina oikea suoja talollesi

Weinor-markiiseja käytetään säännöllisesti useiden
 vuosien ajan – niin auringonpaisteessa kuin tuulessakin.
Jotta ne pysyvät pitkään kauniina ja käyttökelpoisina,
weinor on kehittänyt monia eri ratkaisuja, joissa on paljon
älykkäitä yksityiskohtia. 

Hyödy weinor-tuotteiden poikkeuksellisen hyvästä kestä-
vyydestä: nivelmarkiiseissaan weinor luottaa pitkäaikai-
seen ja varmaan perustekniikkaansa. Sinä päätät siis mie-
leisestäsi mallista, mukavuustasosta ja tuotteelle halua -
mistasi erityispiirteistä. Me huolehdimme sen laatutasosta. 

Täydellistä suojaa auringolta 
weinor-markiiseilla
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7. Maalipinnoite
Weinor-tuotteissa käytetään
monivaiheista pulveripoltto-
maalausta. Se suojaa niitä iskuil-
ta ja naarmuilta. Maalaus omal-
la tuotantolaitoksellamme
 takaa korkeimman mahdollisen
laadun ja värien aitouden. Väri
kestää – vuosienkin käytön
 jälkeen.

1. Nivelvarsi 
Weinor terassimarkiisin sydän
on sen nivelvarsi. Se pingottaa
kankaan ja ottaa vastaan tuu-
len. Markiisin nivelvarressa tär-
keää on sen tukevuus. Weinor
käyttää kaikkien markiisien
 nivelvarsissa suulakepuristettua
alumiinia: kevyttä, mutta
 vahvaa kuin teräs. Aivan kuin
Boeing-lentokoneen ohjaamo.

6. Ruostumattomat teräsosat
Emme säästä isoissa emmekä
pienissä asioissa. Kaikki pienosat
kuten ruuvit, mutterit ja pultit
on valmistettu ruostumattomas-
ta teräksestä. Näin ne eivät
ruostu, vaan säilyvät pitkään
kauniin näköisinä.

5. Kiinnityskonsoli
Turvallisuussyistä markiisi tulee
asentaa paikoilleen ammatti-
maisesti. Vahva, suulakepuristet-
tu alumiini parantaa kiinnityk-
sen kestävyyttä: se on elegantin
näköinen mutta silti vahva
 ratkaisu.

3. Kulmansäätömekanismi
Kun markiisi kelataan rullalle,
weinorin kehittämän kulman-
säätömekanismin ohjausvarret
kääntyvät ylöspäin. Näin varmis-
tetaan, että kasetti sulkeutuu
kunnolla. Kun markiisi avataan,
ohjausvarret kääntyvät takaisin
säädettyyn asentoon, lukkiutu-
vat paikoilleen ja pysyvät vaki-
oetäisyydellä kankaasta. Paten-
toitu tuulilukkojärjestelmä estää
tuulen tarttumisen markiisiin.
Cassita ja Topas -malleissa on
voimakkaat ylänivelvarret, jotka
pitävät kankaan tiukkana.

2. Pyöröteräksinen ketju
Aivan kuten jänne, ketju pitää
nivelvarren sopivan kireällä.
 Vielä tuhansienkin käyttökerto-
jen jälkeen, pyöröteräksisessä
ketjussa ei näy kulumajälkiä.
Annamme tälle 10 vuoden
 takuun.

4. Niveltekniikka
Mitä pienempi on markiisin kal-
listuskulma, sitä lähempänä ni-
velvartta on kangas. Kankaan tu-
lisi kuitenkin pysyä mahdollisim-
man hyvin paikoillaan. Weinor
on ratkaissut ongelman kehittä-
mällä kulmikkaat niveltukivarret.

Lisätietoja löydät osoitteesta www.weinor.com

8. WeiTronic Agido-868
Weinorin nivelmarkiisit, joissa
on WeiTronic -ohjausjärjestelmä,
sisältävät automaattisesti
 Agido-anturin. Se tunnistaa tuu-
len aiheuttamat värähtelyt ja
 ilmoittaa niistä radiolähettimel-
le, joka kelaa markiisin auto-
maattisesti koteloon.
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