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Flexibel markis för svenska miljöer
StyRa®  Terrassmarkis T420 är vår storsäljare bland terrassmarkiser. Du kan välja bland 100-tals olika markistyger av absolut högsta 

kvalité. Alla profiler är i kraftig strängpressad aluminium och finns som standard i färgerna vit, grå och svart. Markisarmarnas starka 

fjädrar garanterar maximal dukspänning i utfällt läge.

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® – Smartare solskydd. Skönare hem. 

StyRa® produceras i Sverige 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.

 Kraftiga pulverlackerade  
 aluminiumprofiler.

 Dyneema®-band i knälederna  
 garanterar lång hållfasthet och  
 snygg design.

 



Lång hållfasthet & snygg design | StyRa® Terrassmarkis T420 är stabil terrassmarkis för terrassen eller ute-

platsen. Med dyneema®-band i knälederna garanteras lång hållfasthet och snygg design. Välj till ett skyddstak för att skydda 

markisen i infällt läge.  
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TERRASSMARKIS T420

Max storlek: 7000 x 4000* mm (BxH) 
*Vid 6000 mm bredd och uppåt är maxutfall 
3500 mm.

Tillval

- Pitchkontroll, luta markisen enkelt med vev 
- Takprofil, skyddstak ovanför markisen
- Teleskopstag för vindsäkring 
- Rullgardinskappa, hissbar kappa i fronten
- Lackering i valfri RAL-Kulör 
- LED-belysning

Manövrering

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

T420 inkl. Pitch T420 inkl. Pitch & Skyddstak

Byggmått avgår med 65mm på höjden vid std arm

Montering

Markisen monteras enkelt direkt på väggen eller 
i takfoten.  
 
Monteringskonsoler finns i flera olika utföranden, 
hög & låg, lutande takstol samt avlastningsplatta.
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Pitchkontroll

Luta din markis enkelt med vev. 
I änden på varje arm finns en 
ögla där man vevar upp eller 
ner armens lutning. 

Rullgardinskappa

Välj till rullgardinskappa för att 
smidigt kunna skugga den lågt 
gående solen. Välj mellan att ha 
samma väv som på markisen 
eller en screenväv för att  
behålla utsikten. Finns även 
med motor (alltid fjärrstyrd).

Teleskopstag

Vindsäkra din markis med 
hjälp av teleskopstag. De fästs 
i frontprofilen för att enkelt 
kunna fällas ner och fästas i 
en bottenplatta eller vinkel på 
altanräcket och gör markisen 
mer stabil.

Takprofil

Ett heltäckande skyddstak som 
skyddar väven och konstruk-
tionen mot mycket smuts och 
fågelavföring. 

Tillval

Motorisering 

Idag motoriserar över 80 %  
sina terrassmarkiser.
Användandet blir smidigare 
vilket gör att den används mer.
Med motorisering följer  
möjligheten att automatisera 
ditt solskydd via sol, vind, regn, 
klocka mm. 

Smarta Hem

Styr, håll koll och skapa ett schema direkt i din smartphone, 
padda eller dator, är några av sakerna du kan göra med  
olika Smarta Hem-lösningar.

Fråga i din butik så berättar de mer om Smarta  
Hem-lösningar som passar just dig. 
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LED-belysning 

Välj till LED-belysning för att 
förlänga dagen under markisen. 
Finns till alla utfall med en 
profil som är i samma färg som 
armen. Går att få dimningsbar 
via samma fjärrkontroll som 
markisen styrs via. Färgtempe-
ratur 2900K (varmvit).  
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