
Stilrena markiser för terrasser, uteplatser och balkonger

LUNEX KVALITETSMARKISER MED LÅNG LIVSLÄNGD

TERRASSMARKISER

Tillverkare  - Återförsäljare

Några exempel på tillbehör:
Frontgardin, aluminium kassett, aluminium tak, motor, vindvakt, vindsäkringsstag, LED belysning,
värmare, vägg eller takbeslag.

Lunex är en nordisk tillverkare av markissystem och solskydd. Vi har sedan 1956 försett det nordiska 
solskyddsmarknaden med egenutvecklade produkter av hög kvalitet och god design.

Färdiga produkter säljs av ett rikstäckande återförsäljarnät i hela Norden.Tillverkarna av Lunex
markiser har grundlig fackmässig kunskap om lämpliga måttanpassade lösningar just för era behov.
Välkomna att kontakta närmaste återförsäljare med era önskemål!

TERRASSMARKISER
Svala fakta och heta argument

Människan och solen förenade, 
en av världens äldsta symboler

Lunex är medlem i:

Valfrihet

LUNEX MARKISER TILLVERKADE I NORDEN

Terrassmarkis standard, liten front. Maxutfall 3,50 meter. Terrassmarkis på balkong

Terrassmarkis med sidomarkis Sunset front med frontgardin

Sunflex byggmått

Semi byggmått

Finess byggmått

Det personliga

Finess med tak, byggmått

www.lunex.se
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Utseende och funktion

Det behagliga Det geniala

Smarta lösningar

Våra markiser levereras endast med kvalitetsdukar i olika nyanser och mönster.
 

Inbyggt vattenpass förenklar rätt inställning av markisen. 

Vindsäkringar med smart click-on fäste skonar fötter. Bred front med vattenavrinning.

Värde som varar

Det lyxiga

LUNEX KVALITETSMARKISER ÄR TESTADE ENLIGT EUROPEISK MARKISNORMLUNEX MARKISER TILLVERKADE I NORDEN

Lunex har utvecklat och tillverkat solskydd för den nordiska marknaden sedan 1956. Vi vet vad som 
är viktigt för er:  en produkt med lång livslängd och som har flera unika och praktiska egenskaper.

En terrassmarkis är främst ett solskydd men kan också brukas vid lätt regn eller vid kvällsdagg. Du får      
behaglig skugga och sänker temperaturen vid varma och soliga dagar. Men du kan också njuta av långa 
och sköna kvällar ute på din altan. 
Du kan välja till en frontgardin 
som tar bort vind, regn och insyn, 
dessutom välja att komplettera 
med värmare och LED belysning.

Förutom ett skönt uteliv skyddas 
dina utemöbler och växter från 
sol och lätt nederbörd. Markiser 
förhöjer också din fastighets ut-
seende och intryck. Om du skulle 
tröttna på din duks färg eller om 
duken är sliten vilket tar många, 
många år kan du välja en annan 
färg eller annat mönster. Själva 
stativet har tack vare aluminium 
konstruktionen en mycket lång 
livslängd.

Ditt hem och din tid är viktig för dig. En terrass-
markis kräver minimalt underhåll, en enkel över-
syn per år av rörliga delar samt att hålla duken 
ren enligt rekommendationer. För ett maximalt 
skydd av markisen väljer du ett aluminiumtak 
med gavlar alternativt en kassettlösning som 
helt inkapslar duken i inrullat läge.

En terrassmarkis kan med stor fördel utrustas 
med en motor som sitter dold inne i dukröret. 

Du får en mycket ökad bekvämlighet och du 
kommer garanterat att använda din markis till 
fullo. Motorer finns både med brytare på vägg 
eller med fjärrkontroll.

Med en Lunex markis får du som standard en 
steglös inställning av markisens vinkel, antingen 
med vev eller med enkla handgrepp utan verk-
tyg. Detta är speciellt praktiskt ifall man vill ställa 
om markisen med hänsyn till årstiderna. På     

  höst och vintern kan markis
  en vinklas ner och hindra den 
  lågt stående solen att blända, 
  terrassmarkisen blir använd-
  bar året runt.

produkter.lunex.se
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