
FLEXIBEL OCH KRAFTIG DUBBELMARKIS
Hestra Duox är två kraftiga vikarmsmarkiser i en och samma kassett. Den lämpar sig såväl för stora villater-

rasser och trädgårdar som för uteserveringar. Hestra Duox är en mycket flexibel markis som förvandlar din 

uteplats till ett trivsamt uterum, men den kan placeras var som helst och därmed skapa helt nya rum i din 

trädgård. Hestra Duox är särskilt lämplig att placera över sandlådor och liknande på lekplatser och dagis. 

Markiserna ligger skyddade i en aluminiumkassett som ger bra skydd mot väder och vind. 

SE ÄVEN VÅRA ÖVRIGA TERRASSMARKISER: 

HESTRA TARRAGONA, HESTRA FA22, HESTRA FA42, HESTRA TOSKANA,

HESTRA TOSKANA GRANDE, HESTRA FAMILY DESIGN OCH HESTRA FAMILY.

TERRASSMARKIS
HESTRA DUOX        Se mer på www.hestramarkis.se

HESTRA MARKIS – SOLSKYDD FÖR ALLA LÄGEN



DIN ÅTERFÖRSÄLJARE

MANÖVRERING

Utvändig manövrering med vev eller motor. Motorn 

kan kompletteras med automatisk styrning, till exem-

pel fjärrkontroll eller sol- och vindautomatik.

VIKARMAR

Kraftiga vikarmar med stålarmerat band över knäle-

der för överlägsen styrka, flexibilitet, hållbarhet och 

stabilitet. Hestra Duox har kraftiga fjädrar som ger 

en mycket bra dukspänning. Lutningsvinkeln justeras 

steglöst från 0 till 20° vid installationen. 

MARKISDUK

Välj från breda kollektioner med allt från enfärgade 

och randiga vävar till designade mönster. Som tillval 

kan man få markisen med löstagbar kappa i olika 

utföranden (rak eller vågig) och med valfritt kantband. 

Fråga din lokala återförsäljare.

KOMPONENTER

Valet av korrosionsbeständiga och slitstarka mate-

rial ger oss möjligheten att erbjuda en omfattande 

garanti. Inget underhåll krävs.

PROFILER

Profilerna i aluminium och stål är lackerade för att 

stå emot väder, vind och korrosion. Hestra Duox 

finns endast i vitlackerat utförande.

MONTERING

Markisen kan monteras med tre olika fötter. Som 

standard levereras Hestra Duox med modell A, se 

ovan. Modellerna A och C används för ovanpålig-

gande montage, modell B för ingjutning. 

DIMENSIONER

Armutfall:

1.50, 2.0, 2.5 och 3.0 m.

Max bredd:

6.0 m per enhet.

FAKTA TERRASSMARKIS HESTRA DUOX

HESTRA MARKIS – SOLSKYDD FÖR ALLA LÄGEN

Hestra Markis är en av Sveriges största 
fristående tillverkare och har sedan 1948 
försett den svenska och nordiska marknaden 
med solskyddsprodukter. Hestra Markis är 
idag en komplett leverantör av produkter 
för invändigt och utvändigt solskydd. Hestra 
Markis har solskydd för alla lägen. Du kan läsa 
mer om Hestra Markis och våra produkter på 
vår hemsida – www.hestramarkis.se. ©
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Det finns tre olika fötter till Duox: modell A är standard, 
B och C finns som tillval.

I infällt läge så ligger 
markisduken väl skyd-
dad i aluminiumkas-
setten. Observera att 
Hestra Duox endast 
går att få vitlackerad.   
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