Med en terrassmarkis kan du njuta av
din uteplats hela sommaren i en
behaglig miljö. Den ger ett ombonat
intryck till din uteplats och förlänger
även dina kvällar.

Terrassmarkis Trendline Kassett

Ljus & Comfort Terrassmarkis Trendline Kassett är
den allra kraftigaste modellen av terassmarkis. Den
har ett kraftigt fjädersystem för perfekt spänning av
markisduken och kan vevas ut med 3,5 meters utfall
från väggen. Markisen regleras steglöst med vev eller
motor med brytare eller önskat tillval som sol- och
vindautomatik .

En terrassmarkis skyddar
både ute och inne. Våra
markiser tål de flesta väder.
Helkassetten skyddar den
infällda väven. Välj färg som
matchar husets kulör.
Med branschens
bredaste sortiment
hittar du garanterat en
väv som passar i stort
och smått.

CE
HELKASSETT

Skyddar mot väder och vind.
Pulverlackerad 9006, 9010, 7016.
Tillval: Kan lackeras i valfri RAL-färg!

VINDKLASS KLIMATDEKL.
2-3 2,8

Max 700 cm

Max 350 cm

VEV

MOTOR

RADIO

AUTO

TYGKOLLEKTION
+ Funktionskvalitéer

Serie max 12 m

VIKARM

Kraftigare fjädersystem för perfekt dukspänning.
Kan fås med pitch kontroll för steglös armrörelse.

STYRNING

Utvändigt med avkrokbar vev.
Motor med brytare eller fjärrkontroll.
Vindautomatik eller sol- och vindautomatik.

MONTERING

Med konsoller på fasad eller i tak.

UTFALL

Armlängd 150, 200, 250, 300, 350 cm.
Vinkel 3-45°.

VINDTÅLIGHET
Klass 2-3.

VÄLJ VÄV

Impregnerade kvalitetsvävar, minst 300g/m.
Ett av branschens bredaste sortiment.
Färgbeständiga och krympfria.

SKRÄDDARSYTT

Kostnadsfri rådgivning. Vi mäter dina fönster och
skräddarsyr din beställning efter dina önskemål.

KVALITÉ

Lång livscykel. Alla komponenter kan ersättas.

Nu klimatdeklarerar
vi våra produkter efter
livscykel och
energibesparing.
Även TÜV-godkänd

Takstolsmontage

Standard väggmontage
3-ÅRS
GARANTI
PÅ VÅRT ARBETE
OCH SAMTLIGA
PRODUKTER

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

BRAVISSIMO.SE

Kvalitet lönar sig – På marknaden finns många solskyddsprodukter av dålig
kvalitet till låga priser. Köper du solskydd av oss får du kvalitet som varar och
marknadens starkaste garantier genom vårt medlemskap
i Svenska Solskyddsförbundet. Material- och tillverkningsfel såväl som fel vid av oss utförd montering av
produkterna omfattas av garantierna. Självklart är vår målsättning att du aldrig ska behöva komma i en
situation där dessa garantier ska bli aktuella.

