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ERRASSMARKISER kassett
FA40 är en mångsidig produktserie som tillgodoser de flesta behov av skugga över en uteplats.

T80HK terrassmarkis är en mycket attraktiv helkassett som ger ett stilfullt intryck och lämpar sig
I serien finns utföranden med extra ståhöjd och extra smala markiser, samt tillval som på olika
väl för exempelvis terrasser, balkonger, butiker, kiosker och restauranger. Utmärkande drag för
sätt skuggar när solen står lågt.
T80HK serien är den designade helkassetten som skyddar duk och mekanism mot regn och smuts.
En helt
modern design
i ett stort® band
urval och
kulörer
kännetecknar
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Hög
De rejäla
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fjädrar garanterar
en bra markistativ.
dukspänning.

62 & FA 64

kvalitet borgar för slitstyrkan. 5 års Nordic Light garanti.

terrassmarkis är en mycket attraktiv helkassett som ger ett stilfullt intryck och lämpar sig väl
mpelvis terrasser, balkonger, butiker, kiosker och restauranger. Utmärkande drag för FA 60
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Enligt EN13561

Enligt EN13561

Manövrering

Tillval

Utvändig eller invändig manövrering med
motor. Möjlighet till att komplettera med
automatisk styrning, till exempel fjärrkontroll
och sol- och vindautomatik.

Dekorelement i kontrastfärg.

Montering
Standardkulörer

Enligt EN13561

Markisen monteras enkelt direkt på väggen
eller i takfoten.
Vikarmar
Armprofilerna är tillverkade av strängpressat
aluminium och armkomponenterna av pressgjutet aluminium. Vikarmarna har Dyneema®
band över knäled för ökad stabilitet. Extra
kraftiga fjädrar ger en utmärkt dukspänning.

Markisduk
Välj från en bred kollektion med allt från		
enfärgade till randiga vävar.
Markisstativ
Markisstativet med detaljer finns som
standard i 2 färger: Vitt och Grått. Det finns
möjlighet att få stativet i ytterligare 10 färger,
matchade för att passa ihop med de vanligast
förekommande husfärger och fasader.

Tillvalskulörer

Sidovy T80HK

Följ oss!

Göteborg 031-  48 16 00 Kungsbacka 0300  -185 35 Maila oss info@markis.se

Har du svårt med alla val? Boka hemmabesök och vi
kommer ut till dig och ger konkreta tips och idéer för
hur ditt hem kan bli ännu skönare med solskydd.

