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FÖNSTERMARKIS OPTIMA
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,  

Fönstermarkis Optima är en modern och stilren fönstermarkis som passar de flesta byggnader.  
Tack vare kassetten så skyddas väven mot väder och vind när markisen är i infällt läge.  

Markistygerna är alltid av absolut högsta kvalité vad gäller vädertålighet, draghållfasthet och färgbeständighet.  
Markisens snygga täckande kassett gör att den smälter in bra ovanför ditt fönster. Samtidigt ger kassetten ett bra 

skydd för tyget mot både naturlig smuts och fågelavföringar

Vill du stoppa värmen på rätt ställe? Välj Lunex Optima – fönstermarkis.

Favoritfördelar
• Alltid måttanpassat efter kundens önskemål
• Motor eller manuell betjäning
• Över 100 olika markisvävar att välja på
• Starka fjädrar i armarna
• Pulverlackade aluminiumdetaljer

Bra val.

Snygg design.

Justerbar  

armspänning.

Tillverkas i Sverige.

Prisvänlig.
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-  Optima 43  
manövreras med band, invändigt eller utvändigt.  
Maxbredd 360 cm

-  Optima 70  
manövreras med vev eller motor.  
Maxbredd 500 cm

Profilfärger finns i ljusgrå  
– RAL 7035  
eller svart strukturlack.

Tillval:
- Gasarmar för vindutsatta fasader
- Automatik när ni väljer motorstyrning
- Appstyrning vid val av motor

Lunex Optima är ett mycket bra val om ni behöver minska på värmen inomhus. Den är i  
snygg design och lämpar sig för de flesta byggnader såsom villor, fastigheter, butiker mm. 

Fönstermarkis Optima finns i 2 olika modeller

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. 

Måttskiss Lunex Optima 43 / 70
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