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Tekstiler, der giver skygge i fremragende kvalitet - og mønstre, 

der spænder fra afdæmpet til prangende.

Faber markise covers



01

03 

04 

05 

06 

07 

08 

09 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26

02

markilux.com20

Faber markise covers Designer Fortelte til Patio og balkon

Faber markise covers

Faber markiser dæksler er af høj kvalitet, kvalitetsprodukter. Alle vores 

vævede stoffer produceres på den mest moderne af væve. Omhyggelig 

kontrol også sikre, at kun funktionelt fejlfri dæksler leveres. fortelt dæksler 

dog ikke kun tjene som effektiv beskyttelse mod solen, har de også en 

afgørende indflydelse på farven stemning og dermed atmosfæren under en 

markise. For endnu større fornøjelse af farven stemning, som skyggen af en 

markise, Faber tilbyder en omfattende samling af mere end 250 stoffer 

fremstillet af de innovative, højteknologiske polyester garn, sunvas og 

Sunsilk, samt fra Faber specials serien.

De ”Øko Tex Standard 100” certifikat garanterer, at ingen skadelige 

farvestoffer eller kemikalier blev anvendt til fremstilling af Faber fortelt 

dækker.

Effektiv beskyttelse mod UV-stråling

På grund af den stigende styrke af UV-stråling, er sundhedspleje i vores 

fritid større betydning. Derfor, når de køber en markise, er det vigtigt at 

vide, hvor mange skadelige UVA og UVB stråler vil passere gennem 

dækslet. Faber tekstiler i mørke farver har råd til 100 procent beskyttelse. 

De lysere farver (helt frem til almindelig hvid) stoppe op til 97 procent af 

UV-stråling. Disse tal er baseret på forskning udført af Hohenstein 

Research Institute samt producenten af vores stof garn.

Alle stof fremstillet af sunvas og Sunsilk opnå den højest mulige solbeskyttelse 

faktor for tekstiler (UPF 50+). UPF (Ultraviolet Protection Factor) angiver, hvor 

meget længere man kan blive udsat for sollys, når beskyttet mod den ved den 

givne UPF uden at lide solskoldning. Baseret udelukkende på beregnede 

værdier, ville vævet stof med en ultraviolet beskyttelse faktor 50+ gøre dig i 

stand til at sidde sikkert i solen halvtreds gange længere, end du ellers ville 

være i stand til uden at blive solbrændt, hvis du var at stole udelukkende på 

den beskyttelse, af din hud. For at fastslå den solbeskyttelsesfaktor påkrævet, 

skal du vide, hvilket niveau af beskyttelse leveres af din egen hud, samt hvor 

lang tid, du ønsker at sidde i solen (din egen beskyttelse tid x 

solbeskyttelsesfaktor = maksimum solbadning tid).

Dermed er det vigtigt at huske på, at solbeskyttelse (markise eller blind) 

stoffet er kun i stand til at reducere effekten af direkte sollys og ikke det, der 

følger reflekteret UV-stråling (fra vand, for eksempel). Dækker lavet af Sunsilk 

og sunvas opnå de bedste værdier (mærker 4 til 5 på en skala fra 5 i henhold 

til den grå skala) når rating deres lysægthed og vejrbestandighed.

Bonded fortelt stoffer giver en 

forbedret udseendeOverbevisende kvalitet og udseende 

Den nye ultralydsbinding proces egner forteltet stof en stærkt forbedret 

udseende. Den høje kompression, holohedral bindingsproces giver mange 

fordele: Ved normal panelet leddene (tidligere sømme) er 

uigennemtrængelige for lys og vand og uigennemtrængeligt for ændringer 

i temperaturen. Takket være sin glattere overflade, stoffet har en længere 

levetid.

Faber fortelt dæksler er produceret med bondede panel samlinger som 

standard. Hvis dæksler skal fremstilles ved hjælp af konventionelle syteknik, 

skal disse udtrykkeligt være så bestilt. Dækker fra andre stof samlinger 

danner undtagelsen; af tekniske årsager er disse altid syet. I tilfælde af både 

bundne og syet fortelt covers, den dobbelt lag materiale på side- kanter og 

panel leddene forårsager uundgåelige forskelle i den opfattede farve - stoffet 

vises mørkere i dette område. Som regel Faber fortelt dæksler er lavet af stof 

paneler 120 cm bred.
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Faber markise coversDesigner Fortelte til Patio og balkon

Rækken af tekstilvarer egenskaber

Fabric kvalitet

1) = lysægthed (ISO 105 / B02), gråskala → blå skala 7 til 8 på en skala fra 81) = lysægthed (ISO 105 / B02), gråskala → blå skala 7 til 8 på en skala fra 8

2) = vejr bestandigheden (ISO 105 / B04), gråskala → blå skala 7 til 8 på en skala fra 82) = vejr bestandigheden (ISO 105 / B04), gråskala → blå skala 7 til 8 på en skala fra 8

3) = fem trins skala henhold til EN ISO 49203) = fem trins skala henhold til EN ISO 4920

4) = kun stof serie 332 ..4) = kun stof serie 332 ..

UPF = Ultraviolet Protection FactorUPF = Ultraviolet Protection Factor

SNC = yderst effektiv smudsafvisende og vandafvisende coating, luftgennemtrængelig, vejrbestandig og immun over for rådSNC = yderst effektiv smudsafvisende og vandafvisende coating, luftgennemtrængelig, vejrbestandig og immun over for råd

SFC = snavs, vand og olie-afvisende belægning, vejrbestandig og immun over for rådSFC = snavs, vand og olie-afvisende belægning, vejrbestandig og immun over for råd

FR = brandhæmmende, snavs, vand og olieafvisende belægning, vejrbestandig og immun over for rådFR = brandhæmmende, snavs, vand og olieafvisende belægning, vejrbestandig og immun over for råd

Alupig. = aluminium pigmentering for optimal reduktion af solvarmeAlupig. = aluminium pigmentering for optimal reduktion af solvarme

sunvas fortelt dæksler sunvas fortelt dæksler 

er kendetegnet ved deres tekstillignende touch, naturligt udseende og 

selvrensende effekt.

Sunsilk fortelt dækslerSunsilk fortelt dæksler

imponere med deres uforlignelige lysstyrke, selvrensende effekt og høj holdbarhed.

sunvas Sunsilk perfotex transolair vuscreen Alu perla perla FR

Panelbredde (cm) 

120, 250, 

320 

120 120 120, 250 252 120 120

Stoffets tykkelse (mm) 0.45 0,37 0,36 0,48 0,85 0.45 0,43

Vandimpermeabilitet (mbar) 
ca. 35,0 ca. 45,0

- - -
ca. 100 ca. 300

Lysægthed 1) 4-5 4-5 4-5 4-5 4 4-5 4-5

Vejret frottering 2) 4-5 4-5 4-5 4-5 4 4-5 4-5

Vandmodstandsdygtighed 3) 100 100 80-90 90 80 90-100 90-100

Ultraviolet beskyttelsesfaktor UPF 50 + UPF 50 + UPF 15-25 UPF 30-35 UPF 15-25 UPF 50 + UPF 50 +

Øko-Tex Standard 100 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ -

Afslut SNC SNC 

Alupig. 4)

SFC 

SNC 

Alupig. 

SFC

SNC 

FR 

SFC

Fortelte med folde arme ✓ ✓ - - - ✓ ✓

lamelgardiner ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - -

Glas baldakin og 

vinterhave markiser 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

perfotex. Ideel til persienner og glas baldakin eller vinterhave markiser. perfotex. Ideel til persienner og glas baldakin eller vinterhave markiser. 

Huller i warp, vævet ind i stoffet, gøre materialet gennemtrængeligt for 

både luft og vand. Aluminiumpartiklerne indkapslet i overtrækket af stoffet 

serie 332 gør det særligt effektiv til at reducere solvarme.

transolair. Den sunvas stof med særlig perforering teknik står for transolair. Den sunvas stof med særlig perforering teknik står for 

imponerende gennemsigtighed og god lys og luft permeabilitet. Dette 

reducerer effektivt ophobning af varme. Vi anbefaler transolair bruges i Faber 

rullegardin i forbom såvel som i lamelgardiner, glas baldakin og vinterhave 

markiser.

vuscreen Alu. Denne stoffet er vævet med en åbenhed på 3% således tillader vuscreen Alu. Denne stoffet er vævet med en åbenhed på 3% således tillader 

en fremragende visning uden for. Aluminiumpartiklerne indkapslet i overtrækket 

gør det særligt effektiv til at reducere solvarme. vuscreen Alu er et moderne sol 

og blænding beskyttelse stof.

perla. Denne sunvas stof med en yderligere gennemsigtig, stærkt perla. Denne sunvas stof med en yderligere gennemsigtig, stærkt 

vandafvisende coating på undersiden af stoffet giver optimal beskyttelse mod 

regn.

perla FR. Denne flammehæmmende og stærkt vandafvisende sunsilk stof perla FR. Denne flammehæmmende og stærkt vandafvisende sunsilk stof 

opfylder strenge brandforebyggende regler. Der er en mælkehvid belægning 

på undersiden af stoffet.

specials
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sunvas og sunsilk

Teknisk baggrund

sunvas og sunsilk er innovative fortelt stof med en 

selvrensende virkning i regn (minimum 14 ° 

markisehældning er påkrævet for at sikre løber 

vandet). Den yderst smudsafvisende overflade 

garanterer tekstiler bevarer deres intensitet af farver i 

årevis. Forsøgt, testet og certificeret med

testen symbolet ”selvrensende - inspireret af naturen”, som blev tildelt og 

bekræftet af den internationalt anerkendte institut for Textile Technology og 

Procesteknik (ITV), Denkendorf.

sunvas og Sunsilk tekstiler fremstilles på en unik proces under anvendelse af 

en meget bedre kvalitet af polyester. De tekniske værdier, de opnår i det 

færdige tekstil er enestående. Mistænkelige tilsætningsstoffer, såsom dem, der 

anvendes til fremstilling af akrylstof, er ikke påkrævet, hvilket betyder, at en 

miljømæssigt forsvarlig produktion proces kan garanteres, og stoffet kan 

anbefales uden forbehold.

Dette foto viser tekstil karakter sunvas materiale. I produktionen af 

sunsilk anvendes et filamentgarn, som er meget glat og fra et teknisk 

synspunkt opnår de bedste resultater i forsøg udført på Sunsilk, sunvas 

og akrylstof. Men Sunsilk har også en entydig teknisk føler for det. Til 

fremstilling af sunvas, er spundet garn, der anvendes (skal ses i

tilgængeligt i kraft af de fine ender rager ud fra garnet), som egner den sunvas 

materiale dens tekstil karakter.

Den næsten ubegrænset udvalg af farver i sunvas og Sunsilk stof opnås via 

en unik proces garn eller stykke farvning. Afhængigt af hvilket stof mønster 

angår, er de garner eller vævede stoffer opvarmes og gennemfarvet i en 

speciel proces. Konventionelle akrylstof kan kun være

fremstillet i et begrænset udvalg af farver. Til sammenligning foto viser et spundet 

gennemfarvet akryl garn og et garn af sunvas stof, der er farvet igennem.

Unik forskellige farver

sunvasAcryl
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Typiske stoffets karakteristika

Små skønhedsfejl såsom knaster, ujævne garn tykkelser, lejlighedsvis 

brudt garn, bølgethed eller ujævne rullende op kendetegn samt tegn på 

stof stræk - især i området ved sømmen eller panel fælles - ikke altid kan 

undgås på trods af state-of -den-art fremstillingsprocesser anvendes. 

Endvidere spor af håndtering, såsom små folder, der vises som linjer i 

stoffet, når den holdes mod lyset, er også uundgåelig. Den iboende 

vægtprocent af stoffet kan medføre, at synke; denne effekt forværres, når 

forteltet er våd. Faber garanterer, at ovenstående fænomener ikke vil have 

en skadelig virkning på levetiden af stoffet eller funktionaliteten af forteltet. 

I denne henseende

folder

Folder kan vises under fremstillingsprocessen dæksel og når stoffet er 

foldet. Når de ses mod lyset, kan en mørk linie ses hvor stoffet er blevet 

foldet, især i tilfælde af lyse farver; dette skyldes fibrene er blevet udrettet 

(ændret lysbrydning).

Puckering på panelet leddene og i midten af panelerne

Denne effekt kan vises ved siden af side- kanter og panel leddene og i 

midten af panelet. Der er en dobbelt lag stof på panelet leddene. Følgelig 

når dækslet er viklet på rullen de to lag stof er tvunget til at antage 

forskellige diametre således skaber spændinger i stoffet. Spændingen i 

knækarme og vægten af rullerøret og / eller forreste profil kan forværre 

denne virkning. Puckering kan også udvikle sig, hvis en ”vand trough” 

former under kraftig regn.

Modstand mod regn

Sol stof beskyttelse imprægneres med en vandafvisende finish og, hvis korrekt 

passes og anvendes ved en vinkel på mindst 14 ° (i forhold til vandret), forbliver 

uigennemtrængelig for vand under kort, ringe nedbør. Under langvarig og / eller 

kraftig regn markisen ikke må udvides eller skal trækkes tilbage for at forhindre 

skader. Hvis dækslet er blevet våd forteltet skal udvides igen ved først givne 

lejlighed, så det kan tørre for at forhindre mærkning af stoffet.

side oplægninger

I de fleste tilfælde et aktivt stramning system holder dækslet næsten permanent 

spændt. Selv sømme og oplægninger giver forstærkning, de også nødt til at 

modstå de mest stamme. Når stoffet rulles op, sømmene og oplægning ligge 

oven på hinanden, hvilket forøger trykket og spændingen endnu mere. Dette 

resulterer i øget belastning og forlængelse. Når forlængelse af forteltet, kan en 

mulig svag hængende af de laterale kanter være indlysende.

Nærmere oplysninger og relevante publikationer inklusiv illustrationer 

kan findes på www.itrs-ev.com. Kilde:

Produktegenskaber og pleje

Fortelt dæksler er industrielt fremstillede tekstilprodukter, der tjener både et 

funktionelt og et dekorativt formål. De er højteknologiske produkter, der 

opfylder strenge tekniske krav. Hver produktionscyklus gennemgår 

omfattende laboratorieforsøg. Kriterier som vandimpermeabilitet, stivhed, 

snavs og vandafvisende egenskaber, modstandsdygtighed over for rivning 

og rifter, farveægthed og talrige andre karakteristika er defineret, vurderes 

og garanteret for hver stoftype af fabrikanten. Selv om kun første klasse, er 

kvalitet kontrolleres stof anvendes i produktionen, er der grænser for graden 

af perfektion, der kan opnås. Markise ejere undertiden klage over visse 

aspekter af stoffet, som ikke helt kan udelukket, på trods af de ekstremt 

høje tekniske krav, der kan opnås i dag.

Detaljerede instruktioner til forteltet ejer indeholder alle vigtige oplysninger 

med hensyn til drift, pleje og vedligeholdelse er inkluderet med hver fortelt 

levering. Støv fjernes bedst når tørre ved hjælp af en blød børste. Fjern 

blade, kviste og lignende affald med det samme. Små pletter bør fjernes 

med lunkent vand og en kommercielt accepteret, fortrinsvis flydende, 

rengøringsmiddel til sarte stoffer (5% sæbeopløsning, vandtemperatur max. 

30 ° C). Skyl grundigt med rent vand.
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Faber markise covers

cover fremstilling

1

6

2

3

5

4

4

4

Cover fremstilling: cover støttemure metoder og

Flad sammenlagt bånd foroven, eventuelt 4) / åben 

bund lomme ca.. 3 cm, syet

Magnetisk hooked spline 1) øverst, syet på / åben bund 

lomme ca.. 3 cm, syet 3)

Fluffy velcro foroven, hæftet på 1) (selvklæbende hooked velcro 

medfølger) / åben bund lomme ca.. 3 cm, syet 2)

Quick-fit spline 1) øverst, bundet på / åben bund 

lomme ca.. 3 cm, syet 2)

1) pådrager sig et tillæg1) pådrager sig et tillæg

2) mindst halvanden yderligere wraps af sikkerhedsmæssige årsager, 2) mindst halvanden yderligere wraps af sikkerhedsmæssige årsager, 

derfor tilføje mindst 30 cm til dækslet dråbe

3) Mindst to yderligere wraps af sikkerhedsmæssige årsager, derfor 3) Mindst to yderligere wraps af sikkerhedsmæssige årsager, derfor 

tilføje mindst 60 cm til dækslet dråbe

4) Åbn øverste og nederste lommer ca.. 3 cm,4) Åbn øverste og nederste lommer ca.. 3 cm,

syet (standard)

1 2
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Bemærk: Alle dæksler er fremstillet som standard med bondede panel samlinger og sømme hvis ikke andet er bestilt. På anmodning, kan alle dæksler sys anvendelse af Bemærk: Alle dæksler er fremstillet som standard med bondede panel samlinger og sømme hvis ikke andet er bestilt. På anmodning, kan alle dæksler sys anvendelse af 

standard tråd eller mod tillæg med PTFE gevind (stærkt UV resistent). Valance har altid det samme mønster gentagelse som dækslet som begge er skåret fra det samme 

stykke materiale. Formen af skærmkanten er symmetrisk i begge ender. Vi kan ikke garantere, at vi kan genskabe mønsteret præcis i sengeforhæng leveres på et senere 

tidspunkt.

Valance

Skræddersyede fremstilling af dæksel og valance i ét stykke (betaling)

Cover og Valance i et stykke med en lomme 

syet på undersiden. Bredden af lommen X ( den syet på undersiden. Bredden af lommen X ( den syet på undersiden. Bredden af lommen X ( den 

flade måling) skal altid leveres.

Mulighed 2

Cover og Valance i et stykke med lomme løkke hæftet på 

undersiden af låget. Loop størrelse X = 3 cm, større på undersiden af låget. Loop størrelse X = 3 cm, større på undersiden af låget. Loop størrelse X = 3 cm, større på 

forespørgsel.

x

Mulighed 1

En standard matchende fletning farve er blevet tildelt hver dække 

mønster. Men hvis kunden ønsker at have en anden fletning farve, kan et 

alternativ vælges fra den aktuelle Faber stof brochure.

6 Braid farver6 Braid farver

4

For at opnå en ensartet dækning ydeevne over den fulde bredde af forteltet 

er låget fremstillet af paneler anbragt i symmetrisk formation. De lodrette 

panel samlinger er enten bundet eller syet. Afhængig af modellen og bredde 

af forteltet, vil låget have enten et centralt panel eller central fælles. Stof 

med et panel bredde på 250 cm og derover kan, afhængigt af modellen og 

størrelse, fremstilles problemfrit eller i vandrette paneler.

Panel leddene

I Faber markise dækker de yderste kanter er vendt nedenunder som standard. 

I overtræk, der er fremstillet i vandrette paneler eller problemfrit, er de ydre 

kanter skåret ultralyd og derved forseglet for at hindre flosser (der er ingen side 

kanter). Bredere ydre kanter kan fremstilles på forespørgsel (pris i forhold til 

den mængde arbejde involveret).

side oplægninger
3

5

Skaermkant stilarter afbildet nedenfor, findes. I tilfælde af stribede stoffer toppene og dalene af bølgecyklus og højden af skærmkant afpasses 

efter mønsteret i striberne.

Valance stil 1 - lige

Valance stil 2 - bølget

Valance stil 3 - arced

Valance stil 6 - bølgende

valance stilarter

Faber quick-fit spline gør det muligt at ændre dækning af alle aktuelle foldingarm fortelt modeller nemt og 

hurtigt på stedet. I tilfælde af ældre modeller og de af vores konkurrenter, bør rullerøret dimensioner 

sammenlignes med dem i diagrammet før forsøger at ændre et dæksel ved hjælp af hurtig-fit spline. Efter 

den gamle dæksel er fjernet, er det Faber lynkobling spline presses ind i nøglegangen i valsen sammen 

med det nye cover. Det er ikke nødvendigt at trække den gamle spline ud til siden. Bemærk, at uanset 

hvilken model eller dæksel typen, mindst halvanden ekstra wraps af materiale, dvs. ca.. 45 cm af stof, bør 

vikles omkring rullerøret.

Faber quick-fit spline

Ø 10 mm

5-5,5 mm

x
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NB! På trods af den meget omhyggeligt under deres forarbejdning og NB! På trods af den meget omhyggeligt under deres forarbejdning og 

forsendelse, som falsningen og mørke linjer til blive vist på dækslerne, og som 

kan forekomme under produktionsprocessen og montering kan ikke altid 

undgås med de nuværende teknologiske begrænsninger af 

produktionsprocessen og derfor ikke begrunde klage.

Stof mønstre med en bred gentagelse

Den Faber samling omfatter stof mønstre med en gentagelse bredde på 120 cm 

(mærket i overensstemmelse hermed). Afhængigt Markisedugens bredde er 

mønsteret anbragt centralt for disse mønstre.

Balkon covers

Faber balkon dæksler er omspændt hele vejen rundt (ca. 3 cm). Stof 

paneler fra en bredde på ca.. 120 cm er bundet. I stribede stoffer, er 

striberne anbragt lodret. Hvis øjer (inden dimension: 1 cm, uden dimension: 

2 cm) er nødvendige for fastgørelse skal antallet af øjer eller afstanden 

mellem dem angives. En individuel eyelet arrangement ifølge et tilført 

skitse er også mulig. En PVC-ledning til at knytte det til et gelænder kan 

bestilles.

Skræddersyede fortelt covers

Ikke-rektangulære og fortelt dækker fremstillet ifølge den medfølgende skitser 

såvel som dem fremstillet af konkurrenternes stoffer er tilgængelige på 

anmodning. Større og specielle kanter vil blive opkrævet efter det pågældende 

arbejde.

Markisedugens afsendelse

Mulighed 1: dækker rullet over sin bredde

Derved undgås stort set folder og striber i stoffet. Med denne forsendelse 

fremgangsmåde kan låget monteres på forteltet direkte fra kassen. Dækker op til 

700 cm i bredden kan sendes rulles på tværs af deres bredde.

Mulighed 2: dække rullet tværs sit drop

Bemærk, at forteltet dæksel skal rulles ud og rulles op på tværs af sin 

bredde, før det kan monteres. Dette kan føre til krølning og forekomsten af 

mørke linjer i stoffet.

Tre forskellige trykteknikker er tilgængelige: skabelonen, termo-transfer 

og digitale trykteknikker.

NB! Udskrivning på vuscreen Alu 317 og perfotex 322-serien er ikke mulig.NB! Udskrivning på vuscreen Alu 317 og perfotex 322-serien er ikke mulig.

tegnskrift

Metode 1: Skabelonen trykteknik (for både omslag 

og skærmkanter)

Denne proces leverer en høj kvalitet og langvarig udskrivning resultat på 

begge dæksler og kapper. Fordi tre lag maling påføres den trykte område er 

særlig holdbar. Af lysægthed og UV modstandsværdier er meget god 

(lysægthed 4 til 5 på en skala fra 5, gråskala). Den tegnskrift påføres manuelt 

ved hjælp en række håndlavede skabeloner.

Metode 2: varmetransporterende trykketeknik (kun for 

valances)

Den termo-transfer proces er det billigere alternativ til mindre budget og 

begrænsede reklamekampagner. Den tegnskrift påføres under anvendelse af en 

varmetransporterende proces og har en begrænset lysægthed værdi. 

Holdbarheden er mindre end den skabelon proces.

Metode 3: Den digitale trykteknik

Denne trykning proces gør næsten ubegrænsede muligheder til rådighed. Den 

er ideel til store arealer og komplicerede, emotive images. I kraft af den 

optimale trykning opløsning på mindst 70 til 100 dpi, detaljeret gengivelse af 

billeder og logoer er helt realistisk. Udskrivning finder normalt sted på hvidt 

fortelt materiale, men kan efter anmodning leveres på Soltis Perform

92. De utrykte, hvide kanter, som ofte vil være i beviser på grund af forskellen 

mellem billedet og dæksel størrelse, kan fyldes med en almindelig farve.

Dæksel bredde defineres som målingen fra den ydre kant af den venstre til den 

ydre kant af den højre kant.

Cover slip defineres som målingen fra den øverste kant af den øverste lomme til 

den nederste kant af den nederste lomme.

Markisedugens tolerancer

Tolerancer i dækslet bredde og slip

Cover bredde og dæksel dråbe

fra til tolerancer

0 2000 + 5 / - 5

2010 4000 + 8 / - 8

4010 6000 + 12 / - 12

6010 7000 + 15 / - 15 mål i 

mm


