Fönstermarkis F450 & F520
MARKISER FÖR DE STORA FÖNSTRENA

Skönare inneklimat & lyfter husets utseende
StyRa® Fönstermarkis F450 & F520 är båda utrustade med vår starkaste fallarm och kraftig frontprofil. Detta garanterar bästa möjliga
funktion även till breda fönsterpartier. Markistygerna är alltid av absolut högsta kvalité vad gäller vädertålighet, draghållfasthet och
färgbeständighet. Profilfärger finns i vitt, grått och svart.

StyRas

Favoritfördelar
Alltid måttanpassat, allt
tillverkas efter beställning.
Över 100 markisvävar att välja
mellan, alla i absolut bästa
kvalité.
Går att motorisera och 		
automatisera.
Kraftiga pulverlackerade
aluminiumprofiler.
Dyneema ®-lina och våra
starkaste fjädrar i armarna.

StyRa® | Vill du ha skugga, svalka, eller bara kunna se på TV utan att bli bländad? Ett skönt arbetsklimat eller en perfekt tempererad terrass
är andra saker man ibland vill åt. Att välja StyRa® ger dig alla dessa möjligheter. StyRa® – Smartare solskydd. Skönare hem.

StyRa® produceras i Sverige och säljs i välsorterade solskyddsbutiker. www.styrasolskydd.se

Fönstermarkis F450 & F520
MARKISER FÖR DE STORA FÖNSTRENA

Klassisk fönstermarkis gjord för bredaste fönstrena |

StyRa® Fönstermarkis F450 & 520 lämpar sig
bäst till fönster där fönsterbredden kräver längre avstånd mellan markisarmarna. Båda modellerna manövreras enklast med
motor. Reglering sker med fjärrkontroll, smartphone eller automatik.

FÖNSTERMARKIS F450

FÖNSTERMARKIS F520

Max storlek: 7000 x 1400 mm (BxH)*

Max storlek: 7000 x 1400 mm (BxH)

*Vid bredder över 5000 mm används två
stödlager.
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Tillval
- Lackering i valfri RAL-Kulör
- Takprofil F520
- Seriekoppling, flera enheter drivs av en motor
- F450: Max 4 enheter dock ej bredare än 20 m totalt
- F520: Max 4 enheter dock ej bredare än 25 m totalt

Manövrering
- Motordrift med fjärrkontroll eller smartphone
- Motordrift med automatik (sol, vind, klocka mm.)
- Vevreglage utvändigt

Montering
F450
- På vägg med standard väggkonsol (10 mm)
- I fönsterkarm med nischkonsoler
(Finns för nischdjup: 45, 65, 100, 130 & 185 mm)

F520*
*Utrustad med skyddstak
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F450

F520 (Alltid ändmonterad)
- På vägg med standard väggkonsol (55x150 mm)
- I tak med kombikonsol

