
Markisgardin 
S240, S340 & S440 
S K U G G A  U TA N  AT T  S T I C K A  U T

Markisgardin, där fönstermarkis blir i vägen
StyRa®  Markisgardiner S240, S340 & S440 byggs på samma komponeneter som StyRa’s traditionella fönstermarkiser. Skillnaden är 

att markisgardinen hissas vertikalt upp-ner utan att sticka ut. De passar utmärkt där fönstermarkisens fallarmar kan bli i vägen, vid 

exempelvis altaner, gångar och liknande. Om mer vindtåligt solskydd önskas rekommenderas StyRa® Zip Screen Z599

StyRa® | Vill du ha skugga, svalka, eller bara kunna se på TV utan att bli bländad? Ett skönt arbetsklimat eller en perfekt tempererad terrass 

är andra saker man ibland vill åt. Att välja StyRa® ger dig alla dessa möjligheter. StyRa® – Made in Sweden by People.

StyRa® utvecklas och produceras av KD Solskydd och säljs i välsorterade solskyddsbutiker. www.styrasolskydd.se

StyRas
Favoritfördelar

 Alltid måttanpassat, allt  
 tillverkas efter beställning.

 Över 100 markisvävar att välja  
 mellan. Alla i absolut bästa  
 kvalité.

 Sticker inte ut från fasaden.

 Beprövad och servicevänlig  
 teknik.

 

Huslån A-Hus®



Effektivt sol- och insynsskydd | StyRa® Markisgardiner monteras enkelt i fönsterkarmen eller direkt på fasaden 

utanför fönstret. Gardinens bottenskena löper i styrlinor i sidorna vilket håller den på plats även vid blåst. Välj till screenväv så 

behåller du även utsikten. (Önskas mer vindtålig produkt, rekommenderar vi StyRa® Zip Screen Z599)

Markisgardin S240 

Öppen modell utan kassett 
Max storlek: 4000 x 2400 mm (BxH)

Vävar

Som standard används 
vanlig markisväv av 
100% spinnfärgad akryl. 
Men kan även fås med 
s.k. scrennväv.

Profilfärger

Stativet finns i vitt, silver 
eller svartlackat men 
kan också lackas i valfri 
RAL-kulör.

Montering:

- På vägg med standard väggkonsol (10 mm)
- I fönsterkarm med nischkonsoler 
 (Finns för nischdjup: 45, 65, 100, 130 & 185 mm) 
- I fönsterkarm med ställbara nischkonsoler  
 (Finns för nischdjup: 50-90, 90-130 & 130-170 mm)
- S240 med standardkonsol
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Manövrering

- Motordrift med fjärrkontroll eller smartphone 
- Motordrift med automatik (sol, vind, klocka mm.) 
- Vevreglage, invändigt eller utvändigt
- Bandreglage, invändigt eller utvändigt
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Markisgardin S340 

Markisgardin i liten kassett 
Max storlek: 3200 x 2400 mm (BxH)

Markisgardin S440 

Markisgardin i stor kassett 
Max storlek: 4000 x 2400 mm (BxH)
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