
SKÄRMAR AV OCH GER OMBONAD KÄNSLA
Hestra Sidos är en sidomarkis som kommer perfekt till användning när du vill ha skydd mot vind, insyn eller en 

lågt stående sol. Markisen monteras enkelt på terrasser, uteplatser och balkonger. Samtidigt som den skärmar 

av skapar den också en ombonad känsla. Du kan enkelt skärma av när du själv önskar. 

Väven ligger skyddad i kassettlådan när den inte används och den golvmonterade stolpen (tillval) kan plockas 

bort när markisen är inkörd. Läs och se mer på baksidan.

SIDOMARKIS
HESTRA SIDOS        Se mer på www.hestramarkis.se

HESTRA MARKIS – SOLSKYDD FÖR ALLA LÄGEN



DIN ÅTERFÖRSÄLJARE

MANÖVRERING

Markisen manövreras genom ett draghandtag som 

låses fast i en golvmonterad stolpe. Om man inte 

vill ha golvstolpen på plats hela tiden, finns det ett 

snabbfäste (tillval) för att enkelt kunna ta bort och 

sätta dit stolpen.

MARKISDUK

Markisväven håller högsta kvalitet. Den är tillverkad 

av spinnfärgad akryl och är både smuts- och vat-

tenavvisande. 

Välj från breda kollektioner (Dickson och Sandatex) 

med allt från enfärgade och randiga vävar till desig-

nade mönster. Du kan även välja en screenduk 

(genomsiktlig PVC-belagd glasfiber som filtrerar 

solljuset). Vid val av randig väv placeras ränderna 

liggande. Fråga din lokala återförsäljare för mer 

information.

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. Sidomarkisen finns med 

grålackerat stativ i standardutförande.

MONTERING

Hestra Sidosmarkisen monteras enkelt och snabbt 

direkt på väggen.

DIMENSIONER

Hestra Sidos finns i fölande standardhöjder:

120 cm, 140 cm och 160 cm. 

Utfall: 200 cm, 250 cm och 300 cm.

FAKTA SIDOMARKIS HESTRA SIDOS

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 Sidos ger ett mycket bra skydd mot vind, insyn eller en 
lågt stående sol. Markisen monteras enkelt på terrasser, uteplat-
ser och balkonger.

Markisens golvmonterade stolpe (tillval) kan plockas bort när 
markisen är inkörd. Det finns ett snabbfäste (tillval) för att enkelt 
ta bort och sätta dit stolpen.


