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NOVA TERASSIMARKIISI
NOVA TERASSIMARKIISI
Tekniset tiedot:

Markiisin ulottumat: 260, 300 ja 350 cm
Markiisin max. leveys: 6500 mm Markiisin min. levys: 295 cm

NOVA-TERASSIMARKIISI – TURVALLINEN JA LAADUKAS RATKAISU
Markiisin kaikki komponentit sekä profiilit on valmistettu
ja testattu Standardin DIN EN 13561 mukaisesti.
Markiisin 10 vuoden runkotakuu on laadun vakuus.
Markiisin käsivarret on varustettu markkinoiden parhailla
Dyneema™- nauhoilla, joka tekee käsivarsista erittäin tukevan
ja kestävän.
Kaikki osat ja profiilit on valmistettu
Ruotsin tehtaassa Alingsåsissa.

NOVA- TERASSIMARKIISIN KANKAAT – SATTLERIN KANKAIDEN TIETO-TAITOA VUODESTA 1875
Kun puhutaan laadukkaista markiisikankaista silloin valinta on Sattler.
Pitkät perinteet kankaiden valmistamiset takaavat parhaan mahdollisen laadun.
Kaikki markiisikankaat valmistetaan edelleen alusta loppuun Sattlerin tehtailla
Itävällan Grazissa.
Sattlerin TEXgard ™ suojaa jokaista kuitua: Kankaan kuitu on käsitelty kauttaaltaan
ja se antaa tehokkaan suojan öljyä,rasvaa, hometta, ilmanmuutoksia ja muita
ympäristötekijöitä vastaan.
Sattlerin-kankaat ovat turvallisia tekstiilejä. Ne täyttävät Öko-Tex No.24.770 standardin
HIGHTEX-QUALITY- takaa korkealuokkaisen laadun.
Kaikissa kankaissa 5 vuoden takuu.

NOVA-TERASSIMARKIISISSA NYKYAIKAISTA KÄYTTÖTEKNIIKKAA
Sitä voidaan käyttää kaukosäätimestä. Se voidaan varustaa
tuuli-ja aurinkoautomatiikalla sekä liittää kokonaisvaltaiseen kodin
KNX- ohjausjärjestelmään.

LISÄVARUSTEET

●Nova-terassimarkiisi voidaan varustaa myös
kangaspalkilla. Mikäli asennuskorkeus on matala
ja markiisiin halutaan paljon ulottumaa markiisipalkki muuttaa markiisin kulmaa ja kiristää kankaan.
●Katosproﬁili, joka suojaa markiisia lialta ja lumelta.
●Tuulitukivarret, jotka ovat saatavana markiisin etuprofiiliin.
Pitävät markiisin tukevasti paikallaan tuulisellakin säällä.
Valmistus: Sunler Ky
www.sunler.fi

Valmistus: Sunler Ky
www.sunler.fi

NOVA TERASSIMARKIISIN TEKNISET TIEDOT

Markiisin max. leveys:

6500 mm

Markiisin ulottumat: 1600, 2100, 2600, 3000 ja 3500 mm

Markiisin min. leveys 1950 mm ( ulottuman ollessa 1600 mm).
NOVA-MARKIISIT ON TESTATTU DIN EN 13561 MUKAAN.
MARKIISIN TUULILUOKKA ON 2-3.
NOVA MARKIISIN RAKENNEKUVA:

.

NOVA TERASSIMARKIISIN KATTOKIINNITYS

NOVA TERASSIMARKIISIN SEINÄKIINNITYS

