FÖNSTERMARKIS
HESTRA MEDINA				

Se mer på www.hestramarkis.se

STABIL MARKIS FÖR HÖGA FÖNSTER
Hestra Medina är en stabil markis som lämpar sig för byggnader med höga fönster – allt ifrån butiker, kontor,
sjukhus och skolor till moderna villor. Duken löper vertikalt längs den övre delen av fönstret för att i ett visst
läge fälla ut sig som en vanlig markis. Den ger ett mycket bra skydd mot solen, samtidigt som man får fri sikt
genom fönstret. Dukarna är ljus- och väderbeständiga och finns i ett flertal varianter, bland annat genomsiktliga.
SE ÄVEN VÅRA ÖVRIGA FÖNSTERMARKISER:
HESTRA VENTURA, HESTRA BALI, HESTRA JAVA, HESTRA ZIP SCREEN,
HESTRA BRAVA, HESTRA SOMBRA OCH HESTRA ROBUSTA.

HESTRA MARKIS – SOLSKYDD FÖR ALLA LÄGEN

FAKTA FÖNSTERMARKIS HESTRA MEDINA

Kassett i strängpressat aluminium.

MANÖVRERING
Markisen manövreras med utvändig motor som
standard. Som tillval finns möjlighet att manövrera
markisen med invändig eller utvändig vev. 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.

En klack i sidstyrningsprofilen
bestämmer var armarna börjar fällas ut.

Medina i utfällt läge.

PROFILER
Profilerna är i naturanodiserat aluminium för att stå
emot väder, vind och korrosion. Som tillval kan de
även fås vitlackerade.
MONTERING
Markisen monteras enkelt direkt på vägg, fönsterkarm eller i nisch.
DIMENSIONER
Max höjd: 3,0 m. Max bredd: 3,0 m per enhet.
Seriekoppling upp till 6,0 m med motor.

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.
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