
Vertikal

En vertikalmarkis ger ett mycket stilrent 
intryck då den integreras i fasaden för 
att synas så lite som möjligt. Den skapar 
bra ljusförhållanden och inomhusklimat 
året runt oavsett väder och vind.

Ljus & Comfort Vertikalmarkis monteras lätt på de 
flesta typer av fönster. Den används med fördel där 
man vill se ut mer än man gör med vanlig markis. 
De spar energi då kallras kan minskas och förbättrar 
inomhusklimatet under värmetoppar. De gör det 
möjligt att se ut samtidigt som dagsljuset tillåts att 
komma in. Styrningen sker enkelt med band, vev 
eller motor.
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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.

3-ÅRS
GARANTI

PÅ VÅRT ARBETE 
OCH SAMTLIGA

 PRODUKTER

HELKASSETT
Skyddar mot väder och vind.
Pulverlackerad: 9006, 9010.
Tillval: Kan som tillval lackeras i valfri RAL-färg.

MÅTT
Kassettstorlek 70, 90 eller 110 mm.

STYRNING 
Invändigt hissband med bandlås. 
Utvändigt med avkrokbar vev och invändigt med 
fast vev.
Motor med brytare eller fjärrkontroll.
Vindautomatik eller sol och vindautomatik.

MONTERING
Monteras direkt på fönsterbåge, i nisch eller ute 
på vägg.

VINDTÅLIGHET 
3-4.

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

KVALITÉ
Lång livscykel. Alla komponenter kan ersättas.
Väv: 

VÄV
Ett av branschens bredaste sortiment. 
Färgbeständiga och krympfria med olika 
soltransmission och utsikt.

Monteras direkt på 
fönsterbåge, i nisch 
eller ute på vägg.

Olika utsikt 
beroende på 
väv.

CE VINDKLASS KLIMATDEKL.
3-4 3,3

MOTOR RADIO AUTO
TYGKOLLEKTION
Funktionskvalitéer+

Max 350 cm Serie max 6 mMax 350 cm

VEV

Maxyta 9 kvm

Höjden ökar med 14 mm vid den höga underlisten.

Typ 70 Typ 90 Typ 110

Låg underlist

Hög underlist

Integrerat solskydd 
när det är som bäst.

Gejder 755 DVCGejder 725 inkl. tak/vägghållareGejder 720




