Produktinformation

StyRa® Terrassmarkis DUO
www.styrasolskydd.se

Den fristående markisen
Terrassmarkisen är en klassisk och funktionell markis utformad
för dig att vistas under. En DUO är en helt fristående version av
terrassmarkisen med flera olika användningsområden. Den är
perfekt att placera över t.ex. poolen eller trädäcket, på altanen
eller mitt på gräsmattan för en skuggad yta.
StyRa® DUO är en terrassmarkis i modern design som är helt
fristående. Markisen kan täcka en yta på hela 36m2 och har
många monteringsmöjligheter. Väljer du till viktlådor får du extra
sittyta under markisen.

Optimalt solskydd
att ställa direkt
i sandlådan så
barnen kan leka i
skuggan!

Markisen
kan lackas
i valfri kulör
mot tillägg.

DUO
Profilfärger:
vit

svart

Max mått:

6000x6000 mm (BxU)

Reglage:

Vev
Motor

Vävar
Alla våra markiser använder akrylväv som är en spinnfärgad väv
med mycket goda egenskaper. Väven är impregnerad och belagd
för att klara väder och vind på bästa möjliga sätt. Vi använder oss
av Sandatex och Dickson vävar som vi sen svetsar ihop till exakt
rätt storlek. En svetsad väv är betydligt starkare än en sydd väv och
hållbarheten på markisen förbättras och förlängs märkbart.

TILLVAL

Styrning & Automatik
Ett motoriserat solskydd används upp till 80% mer än ett manuellt.
Styr markisen med handkontroll eller väggfast kontroll. Eller lägg till
något av tillvalen för en ännu enklare manövrering.

Monteringsmöjligheter
På trädäck,

med hjälp av medföljande fästplatta.

På gjutna plintar,
med hjälp av medföljande fästplatta.

På fördelningsplatta,
med vikter i form av 12st
40x40 plattor/ben på fördelningsplattan som
sedan sluts med en låda
av återvunnet returplast.
Beställ till en formsydd
dyna för att göra lådan till
en extra sittplats.

Med väggfäste,

markisens ena sida
monteras direkt i vägg.
Kan också monteras
mellan två väggar
och då utgår båda
stolparna.

Extra funktioner
Utrusta din markis med utvalda funktioner och designtillval för att
bygga en produkt som passar just dig. Med extra funktioner blir din
markis än mer användbar.

2900K
(varmvit)

Smartphone,
styr markisen
enkelt med din
telefon.

Automatik,
låt vind & sol
styra markisen.

Smarta Hem,
integrera
markisen i ditt
smarta hem.

LED-belysning,
dimmbar LED som
kan styras med
samma fjärrkontroll
som motorn.

Viktlåda, för
extra flexibilitet
och sittyta.
Av återvunnet
returplast.

Terrassvärmare,
värmelampa från
Solamagic. Finns
flera olika modeller.
Skanna QRkoden för teknisk
information.

