Fönstermarkis/Hestra Sombra

Stabil och smidig screen-markis
Hestra Sombra finns som två olika varianter – markisolette (med armar) och screen (utan
armar). Det är en stabil och smidig screen-markis som passar särskilt bra för mindre applikationer såsom villor och radhus. Men de används också av butiker, kontor, sjukhus, skolor med
mera. Markisen löper längs utsidan av fönstret på kraftiga styrskenor i aluminium. Dukarna är
ljus- och väderbeständiga och finns i ett flertal varianter, bland annat genomsiktliga.
Se även våra övriga fönstermarkiser: Hestra Ventura, Hestra Aruba, Hestra Siesta,
Hestra Medina, Hestra Brava och Hestra Robusta.

www.hestramarkis.se

Fakta fönstermarkis/Hestra Sombra

Kavlitet rakt igenom. Alla profiler är i naturanodiserat aluminium för att stå emot väder, vind och korrosion.
Dukarna är ljus- och väderbeständiga och finns i ett flertal varianter. En kassett ger extra skydd för väven.
Manövrering
Markisen manövreras med banduppdrag som standard. Som tillval finns både utvändig vev eller motor.
Det går också att komplettera motorn med automatisk styrning, till exempel fjärrkontroll eller sol- och
vindautomatik.
Markisduk
Välj från breda kollektioner (Dickson och Sandatex)
med allt från enfärgade och randiga vävar till designade mönster.
Du kan även välja en screen-duk (genomsiktlig
PVC-belagd glasfiber som filtrerar solljuset). Fråga din
lokala återförsäljare.
Komponenter
Valet av korrosionsbeständiga och slitstarka material
ger oss möjlighet att erbjuda en omfattande garanti.
Inget underhåll krävs.

Profiler
Profilerna är i naturanodiserat aluminium för att stå
emot väder, vind och korrosion. Som tillval kan de
kan även fås vitlackerade.
Montering
Markisen monteras enkelt direkt på vägg, fönsterkarm eller i nisch.
Dimensioner
Sombra screen
Max höjd: 2,7 m. Max bredd: 2,5 m per enhet.
Seriekoppling upp till 7,5 m med motor.
Max tre enheter.
Sombra markisolette
Max höjd: 2,7 m. Max bredd: 2,2 m per enhet.
Seriekoppling upp till 4,4 m med motor.
Max två enheter.

Din återförsäljare

Hestra Markis är en av Sveriges största fristående tillverkare och har sedan 1948 försett
den svenska och nordiska marknaden med
solskyddsprodukter. Hestra Markis är idag en
komplett leverantör av produkter för invändigt
och utvändigt solskydd. Hestra Markis har
solskydd för alla lägen. Du kan läsa mer om
Hestra Markis och våra produkter på vår hemsida – www.hestramarkis.se.

Hestra Markis – solskydd för alla lägen

