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Skanna QR-
koden för teknisk

information.

Komplett & kraftig vikarmsmarkis 
Terrassmarkisen är en klassisk och funktionell markis utformad för 
dig att vistas under. Med en terrassmarkis får du allt i ett paket. 
Samtidigt som du skyddar husets insida från solens starka strålar 
skapar du också en skuggad plats ute. Till markiserna används 
akrylväv av hösta kvalité där du kan välja bland över 100 färger & 
mönster. 

StyRa® T520 är en öppen och kompakt terrassmarkis med 
Dynema-band i armarna för ökad stabilitet. Markisen monteras 
nära inpå väggen och blir därmed mindre i storlek jämfört med 
andra terrassmarkismodeller. 

StyRa® T560 har samma egenskaper som T520, samt är utrustad 
med en dukbalk för extra rymd under markisen.

Markiserna 
kan lackas 
i valfri kulör 
mot tillägg.

T520 T560

Max mått:

Reglage:

7000x3500 mm / 
6000x4000 mm (BxU)

7000x3500 mm / 
6000x4000 mm (BxU)

Vev
Motor

Vev
Motor

Profilfärger:
vit vitgrå gråsvart svart

Rullgardinsfront, 
reglerbar screen-
gardin i fronten. 

Teleskopstag, 
för extra stabilitet i 
utfällt läge.

2900K 
(varmvit) 

Vävar

Styrning & Automatik Extra funktioner
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. 

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. 

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.

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

Smartphone, 
styr markisen 
enkelt med din 
telefon.

Automatik, 
låt vind & sol
styra markisen.

Smarta Hem, 
integrera 
markisen i ditt 
smarta hem.
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Terrassvärmare, 
värmelampa från 
Solamagic. Finns 
flera olika modeller.


