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Terrassmarkis i snygg modern design
StyRa® Terrassmarkis T620 är en markis som i infällt läge skyddas helt av en tätt omslutande aluminiumkassett, designad för att  

passa bra till såväl moderna som klassiska hus. De rejäla markisarmarna med Dynema®-band och starka fjädrar garanterar bra  

dukspänning. 

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.

 Väv skyddas av en helkassett.

 Snygg & modern design.

 



Modern design | StyRa® Terrassmarkis T620 är en stilren markis med modern design. Precis som alla andra StyRa®-  

produkter tillverkas solskydden efter beställning. Detta garanterar exakt passform och färg, exakt som du vill ha det.  

Markisen levereras alltid med motordrift.
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Väggmontage

Takmontage

TERRASSMARKIS T620

Maxmått: 5000 x 3500 mm (BxU)
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Vävar

Som standard används 
vanlig markisväv av 
100% spinnfärgad akryl. 

Profilfärger

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

Manövrering

- Motordrift med fjärrkontroll eller smartphone 
- Motordrift med automatik (sol, vind, klocka mm.)

Montering

- I vägg med standardfäste (ändmontage) 
- I tak med speciellt takbeslag (ändmontage)  

Väggplatta (70mm)

Takfäste (70mm)


