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TERRASSMARKIS FINESS
Designad för det nordiska klimatet

Vi hjälper till med allt. Råd, måttagning, demo, offert, 
montering. Hör av er till oss på Åkes solskydd så  
bestämmer vi tid som passar er för demo.  
Maila in dina frågor till oss så hjälper vi er  
igenom valet till rätt solskydd,  

Favoritfördelar
• Alltid måttanpassat efter kundens önskemål
• Motor eller manuell betjäning
• Pulverlackade aluminiumdetaljer
• INGA vajrar / kedjor i leder som rostar

Lunex Terrassmarkis är stilren och kraftig markis till din altan, uteplats eller restaurang. 
Den täcker de flestas behov och skuggar er uteplats och förlänger många sommarkvällar.

Lunex terrassmarkis har Dyneema®-band i knälederna garanterar lång hållfasthet och snygg design.
Manövrering med motor är det vanligaste när det är kraftiga armar som Lunex Finess har.

Alltid mått– och färganpassat, allt tillverkas efter beställning.
Över 100 markisvävar att välja mellansjälvklart i 100 % spinnakryl – 300 g/m².

Vill Ni förlänga sommarkvällarna på er uteplats?  Välj terrassmarkis Lunex Finess.

Vår 
Storsäljare.

Tillverkad i 

Sverige.
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Välkomna till vår utställningsom ligger på 
Olof Asklunds Gata 14 i Högsbo (vid Pågens bröd). 

Gå in på vår hemsida för mer information om solskydd och öppettider.
Mejla eller ring oss så bokar vi upp en tid för besök hos er. 

Privatbostäder Företag

TERASSMARKIS FINESS
Designad för det nordiska klimatet

Smarta tillval 
-  Radiomotor med fjärrkontroll – rekommenderas  

från storlek 500 x 310
-  Appstyrning – enkelt och modernt sätt att ha kontroll 

över sina markiser
-  Vindsäkringsstag – ”säkrar” markisen mot skador vid 

hårdare vind
-  Flexarmar/pitchkontroll – justera markisvinkeln  

med hjälp av vev
-  Sunsetfront – en rullgardinskappa i framkant

-  Måttskiss Lunex Finess 
Max storlek 700 x 410 cm ( Bredd x utfall) 
Armar 160, 210, 260, 310, 360, 410.  
Vev, eller motor - radio eller standard

-  Måttskiss Lunex Finess med takskydd 
Max storlek 700 x 410 cm ( Bredd x utfall)
Armar 160, 210, 260, 310, 360, 410 
Vev, eller motor - radio eller standard

-  Måttskiss Lunex Finess Semikassett 
Max bredd 700 cm 
Armar 160, 210, 260, 310, 360, 410 
Motor - radio eller standard

Info 
-  Lunex terrassmarkis monteras mot vägg, mot undertak 

eller upp mot takstolar. Denna terrassmarkis går att 
bygga upp till 12 meter bredd vid rätta förutsättningar 
på montaget. 

Lunex Finess finns i 2 olika färger  
på själva markisen ljusgrå 
-  RAL 7035) och  

svart strukturlack 


