
KRAFTIG FÖNSTER- OCH BALKONGMARKIS 
FÖR SÄRSKILT UTSATTA LÄGEN
Hestra Robusta är en extra kraftig fönstermarkis för de flesta byggnader, till exempel villor, kontor, butiker, 

skolor och sjukhus. För montering på balkonger kan markisen kompletteras med specialkonstruerade fallar-

mar med glidskenor. Aluminiumtak och gavlar (finns som tillval) skyddar markisduken mot väder och vind. En 

kraftig och flexibel markis.

SE ÄVEN VÅRA ÖVRIGA FÖNSTERMARKISER: 

HESTRA VENTURA, HESTRA BALI, HESTRA JAVA, 

HESTRA BRAVA, HESTRA SOMBRA OCH HESTRA MEDINA.

FÖNSTERMARKIS
HESTRA ROBUSTA       Se mer på www.hestramarkis.se

HESTRA MARKIS – SOLSKYDD FÖR ALLA LÄGEN



DIN ÅTERFÖRSÄLJARE

MANÖVRERING

Utvändig eller invändig manövrering med vev eller 

motor. Motorn kan kompletteras med automatisk 

styrning, till exempel fjärrkontroll eller sol- och vind-

automatik.

FALLARMAR

Extra kraftiga fallarmar med justerbar fjäderspänning 

för optimal dukspänning.

MARKISDUK

Välj från breda kollektioner (Dickson och Sandatex) 

med allt från enfärgade och randiga vävar till desig-

nade mönster. Den löstagbara kappan kan fås i olika 

utföranden (rak eller vågig) och med valfritt kant-

band. Fråga din lokala återförsäljare.

KOMPONENTER

Valet av korrosionsbeständiga och slitstarka material 

ger oss möjlighet att erbjuda en omfattande garanti. 

Inget underhåll krävs.

PROFILER

Profilerna är i naturanodiserat aluminium för att stå 

emot väder, vind och korrosion. Som tillval kan de 

även fås vitlackerade.

MONTERING

Monteras direkt på fönsterfodret, väggen eller under 

tak.

BALLKONGMARKIS

Vid montering som kräver att fallarmarna kan jus-

teras i höjdled, exempelvis för balkongdörrar, finns 

specialkonstruerade fallarmar och glidskenor som 

tillval. Utvändig eller invändig manövrering med 

växel. 

DIMENSIONER

Armutfall: 1.2-2.2 m. Max bredd 5.5 m per enhet.

Över 4,5 meters bredd begränsat armutfall. 

Exempel: Bredd 5.5 m, armutfall 1.6 m.

FAKTA FÖNSTERMARKIS HESTRA ROBUSTA

HESTRA MARKIS – SOLSKYDD FÖR ALLA LÄGEN

Hestra Markis är en av Sveriges största 
fristående tillverkare och har sedan 1948 
försett den svenska och nordiska marknaden 
med solskyddsprodukter. Hestra Markis är 
idag en komplett leverantör av produkter 
för invändigt och utvändigt solskydd. Hestra 
Markis har solskydd för alla lägen. Du kan läsa 
mer om Hestra Markis och våra produkter på 
vår hemsida – www.hestramarkis.se.

Hestra Robusta är utrustad med kraftiga fallarmar med justerbar fjäder-
spänning för optimal dukspänning.
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Alla ingående komponenter 
är extra kraftiga.

Markisen kan utrustas med 
aluminiumtak.


