
FÖR DEN LILLA UTEPLATSEN OCH BALKONGEN
Hestra FA22 är en vikarmsmarkis som är speciellt utvecklad för den lilla terrassen eller balkongen och som 

har alla alla de egenskaper som utmärkt Hestras markiser genom åren, såsom hög kvalitet och lång hållbarhet. 

Den nya designen på markisens armar tillsammans med Dyneema®-band över knäleder ger en dukspänning 

utöver det vanliga! Armfäste med justerenhet (finns som tillval) gör att du själv enkelt kan luta din markis 

beroende på hur solen står, vilket ger ökad flexibilitet. Aluminiumtak och gavlar finns också som tillval. 

SE ÄVEN VÅRA ÖVRIGA TERRASSMARKISER: 

HESTRA TARRAGONA, HESTRA FA42, HESTRA TOSKANA, HESTRA TOSKANA GRANDE,

HESTRA FAMILY DESIGN, HESTRA FAMILY OCH HESTRA DUOX.

TERRASSMARKIS
HESTRA FA22        Se mer på www.hestramarkis.se

HESTRA MARKIS – SOLSKYDD FÖR ALLA LÄGEN



DIN ÅTERFÖRSÄLJARE

MANÖVRERING

Utvändig manövrering med vev som standard, men 

kan även manövreras med motor. Motorn kan kom-

pletteras med automatisk styrning, till exempel fjärr-

kontroll eller sol- och vindautomatik.

VIKARMAR

Kraftiga vikarmar där knäleden har kraftfulla Dynema-

band för överlägsen styrka och hållbarhet. Band 

över både knäled och axelled ger ökad stabilitet. 

Extra kraftiga fjädrar ger en utmärkt dukspänning. 

Armfäste med justerenhet (tillval) ger ökad flexibi-

litet och maximal skugga. Lutningsvinkeln justeras 

steglöst från -5° till +40° genom att rotera öglorna 

med veven.   

MARKISDUK

Välj från breda kollektioner (Dickson och Sandatex) 

med allt från enfärgade och randiga vävar till desig-

nade mönster. Den löstagbara kappan kan fås i olika 

utföranden (rak eller vågig) och med valfritt kant-

band. 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 är lackerade för att stå emot 

väder, vind och korrosion. De finns både som vit- 

och grålackerade i standardutförande. Med lite 

längre leveranstid kan man få stativet i vilken RAL-

färg man vill. Detta för att matcha ihop markisen 

med husets färg.

MONTERING

Markisen monteras enkelt direkt på väggen eller 

under takfoten. Flexibla monteringskonsoler finns 

för snedtak.

DIMENSIONER

Max armutfall: 3.0 m per enhet.

Max bredd: 5.0 m per enhet.

Seriekoppling upp till 15.0 m med motor.

Vindklassning 2 enligt EN13561 (1 vid 3 m utfall).

FAKTA TERRASSMARKIS HESTRA FA22

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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Hestra FA22 har många förbättrade egenskaper komponenter. 
Ovan syns frontprofilen och standardgavlarna på FA22.
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TERRASSMARKISER  FA22 & FA24

www.nordic-light.com

Frontprofil på FA22. 

Standardgavlarna på FA22.

DIMENSIONER (m)  FA22    FA24

Max utfall   3,0 m    3,0 m

Max bredd   5,0 m    5,0 m

Seriekoppling   15,0 med motor 

Vindklassning   3 (1 vid 3 m utfall)  3 (1 vid 3 m utfall) Enligt EN13561

FA22
FA22 är en öppen markis i kompaktutfö-
rande. Detta är instegsmarkisen i vår nya 
20 serie. FA22 är utrustad med traditio-
nella gavlar och ger mycket markis för 
pengarna.

FA24
FA24 är en öppen, kompakt markis i de-
signutförande. Markisen är utrustad med 
specialdesignade gavlar som knyter ihop 
den fyrkantiga formen på bärröret med 
det runda valsröret på ett sätt som ger den 
ett modernt uttryck. 

Manövrering
Markisen manövreras med utvändig vev 
som standard. Som tillval finns manövering 
med motor. Vid motordrift går det att 
komplettera med automatiska styrningar, 
till exempel fjärrkontroll eller sol- och 
vindautomatik.

Montering
Monteras enkelt direkt på vägg eller i tak.

Tillval
På båda modellerna i serien kan man välja 
till takprofil. 

Markisduk
Du har en rad akryldukar med utomordentlig 
ljus och väderbeständighet att välja mellan. 
Välj från en bred kollektion med allt från 
enfärgade till randiga vävar.

Markisstativ 
Markisstativet med detaljer finns som 
standard i 3 färger: Vitt, Grått och Svart 
med struktur. Med lite längre leveranstid 
kan man får stativet i vilken RAL-färg man 
vill. Detta för att matcha ihop markisen 
med husets färg. 

Standardkulörer
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Måttangivelser för installa-
tion av FA22.

Måttangivelser för installa-
tion av FA22 med tak.


