Terrassmarkis T720
E X K L U S I V T, S N Y G G T & H Å L L B A R T

Terrassmarkis i modern design
StyRa® Terrassmarkis T720 är den perfekta markisen för din uteplats eller balkong. Den är alltid motordriven och kan styras via din
smartphone, fjärrkontroll eller med automatik. När markisen inte används skyddas den i sitt inre läge av en sluten kassett, snyggt och
hållbart i längden. Du har möjlighet att välja till LED-belysning i armarna för att fortsätta en härlig kväll under markisen.

StyRas

Favoritfördelar
Alltid måttanpassat, allt
tillverkas efter beställning.
Över 100 markisvävar att välja
mellan, alla i absolut bästa
kvalité.
Väv skyddas av en helkassett.
Alltid motoriserad.
Snygg & modern design.

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

Terrassmarkis T720
E X K L U S I V T, S N Y G G T & H Å L L B A R T

Modern och stilren design |

StyRa® Terrassmarkis T720 har en smäcker och stilren design då hela konstruktionen
skyddas av en sluten kassett i inkört läge. Precis som alla andra StyRa®-produkter tillverkas detta solskydd måttbeställt utefter
kundens önskemål och behov. Utrusta din markis med skaksensor så att markisen åker in automatiskt om det blåser för mycket.

Tillvalet LED-belysning i armarna

Tillval
Välj till LED-belysning* i
armarna för att förlänga
dagen under markisen.
*Gäller endast 3m utfall

TERRASSMARKIS T720
Max storlek: 6000 x 3000 mm (BxH)

PROFILER
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Styrning

Profilfärger

Terrassmarkis T720 levereras alltid med motor.
Den kan styras via din
smartphone, fjärrkontroll
eller tryckknapp.

Profilerna finns i vitt eller
antrasitstruktur.
Mot tillägg kan vi lacka i
valfri RAL kulör.
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Vi använder oss av marknadens bästa akrylvävar
till våra markiser.
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