Terrassmarkiser
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Väv: Våra markiser levereras endast med
kvalitetsdukar i alla nyanser och mönster.

Detaljer: Inbyggt vattenpass förenklar rätt
inställning av markisen.

Vindsäkring: En stabil och flexibel teleskopslösning, för både vägg, golv och räcke.

Extra tillbehör: Sunset front med inbyggd duk
fram. Bred front med vattenavrinning.
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Tak och bottenprofil: Skyddstak samt underprofil ökar livslängden på väven. Borstlist.

Vill man ha bästa möjliga skydd så väljer man nyheten Lunex Semikassett. I denna lösning så omsluts hela dukröret av
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Själva stativet levereras som standard i en neutral, smutstålig ljusgrå lackad kulör.

Terrassmarkis
standard
Tak och botten

Terrassmarkis
med tak
Semikassett

Sunflex: justering av
fallvinkeln med vev

Finess: justering av
fallvinkeln för hand

Produktion: Sker i
Norge och Sverige

Teknik: Egna utvecklade produkter för
nordiska förhållanden

Lunex produkter säljs i hela Norden. I Sverige finns vi representerade på ett stort
antal orter, var vänlig se vår hemsida för din närmaste återförsäljare eller kontakta
oss för närmare information.
Lunex markiser är testade enligt europeisk markisnorm EN 13561.
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