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övriga markis
    MODELLER

DIMENSIONER (M)
MAX HÖJD: 2
MAX UTFALL: 3.5

Har du ett helt annat markisbehov? I den här broschyren 
har vi valt att presentera några av de mest förekommande 
markismodeller som efterfrågas. Men sortimentet stopp-
ar inte där. Vi erbjuder balkongmarkiser för dig som bor 
i lägenhet och korgmarkiser för dig som gillar den rund-
ade typen av markis. Är du restaurang- eller caféägare har 
vi specialmodeller som passar större uteserveringar 
och kan kompletteras med löstagbara väggar och inbyggd 
ljudanläggning. Våra kvalitativa kvartsvärmare är ett bra 
komplement när du vill leva uteliv men känner att du  
behöver hjälpa det svenska klimatet med lite extra värme.  
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SIDOMARKIS/
SA60 
SA60 är en sidomarkis konstruerad för att ge en  
utdragbar sidoavskärmning för att skapa insynskydd 
eller för att göra din uteplats mer ombonad. Produkten 
lämpar sig väl som komplement till en terrassmarkis 
och fungerar utmärkt på både villor och radhus.

Manövrering
Manövreras genom draghandtag 
som säkras i motstående vägg- 
eller golvfäste.Väven dras ut ur 
kassetten där den ligger skyddad 
när den inte används. Hjul under 
frontprofilen ger en mjuk och säker 
manövrering. SA60 har även en 
barnsäkerhetsspärr, som om man 
skulle tappa handtaget, stannar 
inrullningen upp, på det viset  
undviker man ev. slag  
från frontprofilen.

Montering
SA60 monteras enkelt och mycket 
snabbt direkt på väggen.

Profiler
Kassett-, front- och stolpprofiler 
är tillverkade av strängpressat 
aluminium.

Färger
Alla aluminiumprofiler samt färg- 
matchade komponenter pulver- 
lackeras. Lagerhållna färger är vitt, 
silver och svart. Med lite längre 
leveranstid kan man få stativet i  
vilken RAL-färg man vill. Detta  
för att matcha markisen  
med husets färg.

Markisduk
Välj från en bred kollektion med allt 
från enfärgade till randiga vävar.

Nyhet! 
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Sidomarkis ger vindskydd på uteplatsen

• Väggfäste eller golvstolpe
• Max 400 cm utdrag
• Max 200 cm höjd
• Manuell dragfunktion med fjäder
• Välj mellan markis eller screenväv
• 3 olika kulörer



SA 60

TEKN ISK  SPEC I F IK AT ION

MANÖVRERING: Manuellt handhavande

MAXBREDD: 350 cm med screenväv
350 cm med markisväv

MAXHÖJD: 200 cm

MEDFÖLJANDE INFÄSTNING: Väggfäste för kassett, motsatt sida 
på stolpe

HÅRDVARA: Stativ i lättskött strängpressad alu-
minium
Aluminiumbalk för upphängning

PROFILFÄRG
•  V I T  RA L  90 1 0
•  S I LVER
•  SVART  STRUKTUR

®
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SIDOMARKIS  SA60

www.hunterdouglas.se

Manövreras med handtag. 

Smart fot med fyra ingångar.

DIMENSIONER (m)

Höjd max 2000 mm, min 800 mm

Utfall max  4000 mm (Screen), 3500 mm (Akryl), min 1000 mm

    

 
Manövrering
Manövreras genom draghandtag som 
säkras i motstående vägg- eller golvfäste. 
Väven dras ut ur kassetten där den lig-
ger skyddad när den inte används. Hjul 
under frontprofilen ger en mjuk och säker 
manövrering. SA60 har även en barnsä-
kerhetsspärr, som om man skulle tappa 
handtaget, stannar inrullningen upp, på 
det viset undviker man ev. slag från front-
profilen. 
 
Montering
SA60 monteras enkelt och mycket snabbt 
direkt på väggen.

Profiler
Kassett-, front- och stolpprofiler är tillver-
kade av strängpressat aluminium. 
 
Färger
Alla aluminiumprofiler samt färgmatchade 
komponenter pulverlackeras. Lagerhållna 
färger är färg 0001 (Vit RAL 9010), färg 
0182 (Silver) och färg 0914 (Svart).
Med lite längre leveranstid kan man få 
stativet i vilken RAL-färg man vill. Detta för 
att matcha markisen med husets färg. 

Markisduk
Välj från en bred kollektion av enfärgad 
screenväv eller enfärgad/randig akrylväv.  
 

Standardkulörer
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