
Markiser
Fleksibel solafskærmning med godt udsyn

Markiser er en klassisk og elegant form for solafskærmning. Markiser skærmer for generende direkte sollys samtidig 
med at udsynet bevares og de er derfor velegnede til skoler, kontorbygninger mv. 

Beskytter mod direkte sollys
Markiser beskytter mod direkte sollys og giver samtidig plads til det reflekterende lys fra omgivelserne. Derved ska-
bes et godt dagslys inde i bygningen, der er afgørende for et godt indeklima.      

Klassisk udformning, der passer til alle vinduer og facader 
Markiser kan monteres på alle facader og er især velegnet ved udadgående og sidehængte vinduer, da disse som 
regel stadig vil kunne åbnes på klem, når solafskærmningen er i brug. Designet er enkelt og klassisk og Blendex-mar-
kiser fås med forskellige dækkasser og dugkvaliteter og -farver, så det er muligt at vælge et design der passer præcist 
til bygningens arkitektur. Vi udvikler også gerne helt nye løsninger, hvis behovet afviger fra vores standardsystemer.   

God visuel kontakt til omgivelserne
Markiser dækker som hovedregel kun for den øverste halvdel af vinduet og giver derfor gode muligheder for udsyn. 
Man bevarer således den visuelle kontakt til omgivelserne selv når solafskærmningen er i funktion.



Markiser -
En æstetisk og
klassisk løsning
Markiser er en klassisk solafskærmningsmetode og 
det rette valg af markise vil have en positiv effekt på 
både nye og ældre bygningers arkitektur og æstetiske 
udtryk.

Markiser beskytter mod direkte sollys, der ofte kan 
virke blændende, samtidig med at man bevarer udsy-
net og lader dagslys trænge ind i bygningen. Dette gør 
markiser til et populært valg på blandt andet skoler og 
kontorbygninger. Desuden kan de give mulighed for 
frit indsyn og er således også velegnede til butiksfaca-
der og lignende.

En markise består af en dug, et sæt arme og en 
forbom samt eventuelt en dækkasse, som beskytter 
dugen, når den ikke er rullet ud. Blendex har mulighed 
for at indbygge markisen i facaden på nybyggeri. Uan-
set hvilken løsning man ønsker, har  vi altid mulighed 
for at tilpasse vores produkter til et specifikt projekt, 
da alle Blendexprodukter fremstilles i vores produk-
tion i Værløse.  

Blendex leverer 3 typer markiser.

Svingarmsmarkiser
Svingarmsmarkiser danner en skærm, der står ud fra facaden. Armlængden bestemmes ud fra vinduets højde 
og den ønskede afskærmningsfaktor, men er som hovedregel halvdelen af vindueshøjden og kan maksimalt 
være 1,5 m. Ved øst- og vestvendte facader bør armlængden øges eller forbommen sænkes, så markisearmens 
vinkel er over 90o for at undgå blænding. Svingarmsmarkisen har en enkel og solid konstruktion, hvor armenes 
indbyggede fjedre og vægten i forbommen gør løsningen vindstabil og holder dugen stramt udspændt. 
 
Faldbomsmarkise
En faldbomsmarkise eller en markisolette eller som den også kaldes, er velegnet til meget høje vinduer, da den 
fungerer som en screen øverst og en markise nederst. Faldbomsmarkisen er den mest stabile markisekonstruk-
tion og reducerer, sammenlignet med en traditionel markise, lysindfald fra siden. Denne type er samlet set 
en mere effektiv solafskærmning ved alle facadeorienteringer. Faldbomsmarkiser kan leveres med forskellige 
armlængder, dog er det maksimale udfald 1 m.

Knækarmsmarkiser
Knækarmsmarkiser, også kaldet terrassemarkiser, kan have et næsten vandret udfald fra facaden og anvendes 
derfor ofte til overdækning af terasser eller foran butiksvinduer. Med et udfald på op til 4 m er knækarmsmar-
kiser velegnede ved stort set alle facaderetninger. Markisen har en selvbærende konstruktion og de meget 
kraftige armfjedre gør at knækarmsmarkisen kan anvendes i alle positioner og indstilles med stor nøjagtighed. 

Vælg den rette markisetype
Faldbomsmarkiser på Holmenskanal 42 i København



Slidstærke materialer
Dugen er fremstillet af 100 % akryl og er imprægneret 
så den er vandskyende, immun mod jordslag og råd, 
bestandig mod de fleste kemikalier og kan modstå 
ultraviolette stråler. Dugen er lavet af dysefarvede 
garner og har derfor en høj farveægthed på 7/8.
Ønsker man i stedet for en transparent dug, er der 
mulighed for at vælge en af vores screenduge.

Dækkasser mv. fremstilles i aluminium, og er således 
modstandsdygtige overfor vejr og vind. De kræver kun 
minimal vedligeholdelse.

Automatisk styring
Blendex anbefaler, at alle solafskærmningsystemer 
leveres med automatisk styring, da dette giver den 
bedste afskærmningseffekt og forlænger systemets 
holdbarhed.  

Individuelt styrede systemer, hvor brugeren selv regu-
lerer afskærmningen, stiller store krav til dennes evne 
til at vurdere, hvornår og hvordan afskærmningen 
skal anvendes. Automatisk styrede systemer foretager 
disse vurderinger på baggrund af programmerede 
forudsætninger og vil derfor kun tillade at markisen 
anvendes under de rette vejrforhold og altid skabe det 
bedste indeklima.
 
Automatisk styrede anlæg giver yderligere den fordel 
at man opnår et ensartet udtryk på facaden, da alt 
solafskærmning altid står i samme position. 

Stort udvalg i dugfarver
Uanset om man vælger en standard markisedug eller 
en transparent screendug, findes dugene i et stort 
udvalg af farver, så det altid er muligt at finde en pas-
sende nuance til et givent projekt. 

De mest populære farver findes inden for spektret 
hvid til sort, men vi tilbyder også duge i stærke farver, 
der kan anvendes til at præge udseenet af en bygning. 
Uanset hvilken farve, der vælges er alle  duge af høj 
kvalitet og med en høj farveægthed, der gør at de ikke 
falmer.  

Dækkasse eller ej
Markiser kan produceres med eller uden en dækkasse. 
Hvis man ønsker en dækkasse til at beskytte markise-
dugen, findes disse i flere standard udformninger og 
vi har desuden mulighed for at fremstille helt unikke 
dækkasser efter ønske.

Ved nybyggeri er det desuden muligt at indbygge mar-
kisen i facaden. Med denne løsning er markisedugen 
kun synlig når markisen er i brug. 

Faldbomsmarkiser på Lundbeck i Lumsås



Hvid svingarmsmarkise på BK Medical i Herlev.

Valg af markisesystem

Svingarmsmarkise - Traditionel vinduesmarkise, der passer til alle vinduer og beskytter effek-
tivt mod blænding.

Faldbomsmarkise - Specialudviklet produkt til høje vinduer. Kombinationen af en screen øverst 
og en traditionel vinduesmarkise nederst giver en effektiv solafskærmning med et spændende 
arkitektonisk udtryk.

Alu-line 2A
Alu-line 2B
Kombi-line 2C

Bom-line 2E
Megabom-line 2F

Blendex tilbyder en række standard markisesystemer, der er nærmere beskrevet i de enkelte produktblade. Til projekter, hvor 
behovet overstiger standardløsningerne, har vi desuden mulighed for at fremstille brugertilpassede produkter. Kontakt Blendex 
for yderligere information. 

Type            Produktblad

Grusbakken 1-3 - DK- 2820 Gentofte
Telefon: 44480956 - salg@blendex.dkwww.blendex.dk

Hvid svingarmsmarkise på Telia på Strandlodsvej på Amager.

Forsidebilleder fra venstre: Hvidøre Kursuscenter i Hvidøre, Øbrohus i København, Bogholder Allé i København.

Dimensionstabel for markise 2A, 2B og 2C Dimensionstabel for markise 2E og 2F

2B
2B + 2C

2A
m. 2 arme

2A
m. 3 arme

2E

2F

Nedenstående grafer viser de mulige dimensioner for Blendex´s standardsystemer. For at opnå en vindstabilitet svarende til 
vindklasse 2 skal man vælge et højde/bredde-forhold, der ligger inden for kurven.


