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S M A RT  S K U G G A  Ö V E R  B A L K O N G E N

Skapa en skön oas på balkongen
StyRa®  Balkongmarkis B260 ger en skön skugga på din balkong. På köpet sänker du innetemperaturen med flera grader under  

sommaren. Markisen spänns enkelt upp mellan golv och tak, helt utan skruvhål i fasaden. Markistygerna är alltid av absolut högsta 

kvalité vad gäller vädertålighet, draghållfasthet och färgbeständighet.

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.

 Går att motorisera och   
 automatisera.

 Kraftiga pulverlackerade  
 aluminiumprofiler.

 Starka ställbara fjädrar i  
 armarna.

 



Istället för parasol | StyRa® Balkongmarkis B260 är en driftsäker och hållbar balkongmarkis. Produkten spänns upp 

mellan golvet och taket. Detta gör att den enkelt kan demonteras och tas med vid eventuell flytt. Markisen går att motorisera och 

regleras då enkelt med fjärrkontroll, smartphone eller automatik.

Balkongmarkis B260 

S M A RT  S K U G G A  Ö V E R  B A L K O N G E N

BALKONGMARKIS B260

Max storlek: 4500 x 1200 mm (BxH)

B260

Standardfront

Välj mellan rak, vågig 
eller fållad volang.

Designfront

Finns som tillval utan 
kostnad. Täcker dukröret 
vid infällt läge och ger en 
modern design.

Gasdämpare

För vindutsatta platser 
där mer dämpning 
önskas.

Tillval

- Designfront, täcker dukröret vid infällt läge och  
 ger en modern design
- Lackering i valfri RAL-Kulör 
- Gasdämpare till armarna

Manövrering

- Bandreglage 
- Vevbox, bandet vevas via en liten box
- Motordrift med fjärrkontroll eller smartphone 
- Motordrift med automatik (sol, vind, klocka mm.) 
- Vevregalge

Montering

- Mellan benställning. Benställningen spänns  
 upp mellan balkonggolv och balkongen ovanför. 
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