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Ljus & comfort  Vid infartsrondellen i Åhus. Sandvaktaregatan 16. 296 35 Åhus. Tel 044-28 89 90. Fax 044-28 89 99. www.ljusochcomfort.se

Kvalitet lönar sig – Se upp när du jämför priser. På markna-
den fi nns många solskyddsprodukter av dålig kvalitet till låga 
priser. Köper du solskydd av oss får du kvalitet som varar och 

mark na dens starkaste garantier ge nom vårt medlemskap i Svenska Solskydds-
förbundet. Material- och tillverkningsfel såväl som fel vid av oss utförd monte-
ring av produkterna omfattas av garantierna. Självklart är vår  målsättning att 
du aldrig ska behöva komma i en situation där dessa garantier ska bli aktuella.

3-ÅRS 
GARANTI

PÅ VÅRT ARBETE 
OCH SAMTLIGA

 PRODUKTER

En markis ger dig det behagligaste 
inomhusklimatet av alla solskydd.
En fönstermarkis fångar och formar ljuset 
och ger ditt hem en personlig karaktär. 
En markis på balkongen gör ett helt nytt 
rum med lagom ljus.
Vävarna kan anpassas efter just ditt hus med både randiga och enfärgade alternativ. Regleras steglöst för att skapa 
rätt ljusförhållande inomhus, samtidigt som värmen hålls på plats.

I Ljus & comfort sortimentet fi nns allt från enkel Fönstermarkis Small till väder- och fjärrstyrda systemmarkiser för 
större fönsterpartier. 

Ljus och comfort korgmarkis är en unik 
markis med många användnings-
områden. Den kan användas till mindre 
och större fönsterpartier på första till 
tredje plan. Korgmarkisen styrs med 
hisslina eller vev och invändigt motor 
med brytare, eller ditt önskade tillval.
Unikt formspråk med massvis med 
möjligheter!

FALLARM 
Med inbyggda fjäderpaket för bästa dukspännings 
justering. Armlängd anpassas efter fönsterhöjd.

STYRNING 
Hisslina eller avkrokbar vev utvändigt. 
Motor med brytare invändigt.
Tillval: Fjärrkontroll, sol- och vindautomatik.

MONTERING
Monteras med väggkonsoler eller konsoler för 
takmontering.

ÖVRIGT 
Natureloxerat stativ, profi l av aluminium.
Tillval: Natureloxerat skyddstak som skyddar mot 
väder och vind, RAL 9010 vitlackat skyddstak, arm och 
front. Kan lackeras i valfri RAL färg!

UTFALL
Armlängd 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 
150, 160, 170, 180 cm. Vinkel 90°.

VINDTÅLIGHET 
Klass 3

LIVSCYKEL
Ljus & comfort markiser har lång livscykel. När väv 
eller andra komponenter är utslitna kan man enkelt 
byte just dessa för en uppfräschning och använda 
markiserna många år därefter.

VÄLJ VÄV i VÅR KOLLEKTION!
Impregnerade kvalitetsvävar, minst 300g/m.
Ett av branschens bredaste sortiment. Kom och titta 
och känn i våra kollektioner!
Ljus & comfort vävar är färgbeständiga och krympfria. 

Produkterna är genomtänkta för lång livslängd och 
bästa funktion. Vill du kommer vi till dig och mäter 
och ger råd för dina fönster. Vi skräddarsyr din 
beställning efter dina önskemål.
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Nu klimatdeklarerar 
vi våra produkter 
efter livscykel och 
energibesparing.
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