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utvendig solskjerming

australia
TERRASSEMARKISE

naturlig & klassisk
Skaper et ekstra “uterom” - Skjermer godt mot sol og regn Sveiv eller motor - Robust design som tåler krevende vær
Australia fra Jotan Markiser er en klassisk terrassemarkise som er et naturlig valg for de fleste omgivelser.
En terrassemarkise skaper et ekstra lunt og godt uterom som skjerm er for solen på varme dager og
for regn på våte dager. Konstruksjonen og festet er meget robust og er designet for å tåle krevende
værforhold. Australia kan leveres med sveiv eller motor med fjernkontroll. Det er også mulig å få Australia
levert med hev/senk for å enkelt justere vinkelen, samt nedsenkbar front for beskyttelse mot innsyn.

k

5-50 graders vinkeljustering
Australia kan vinkeljusteres 5-50 grader etter
ditt ønske. Kan også leveres med hev/senk
som gir deg mulighet til å justere dette selv.

k

Tåler krevende værforhold

k

Kan leveres med nedsenkbar front

Konstruksjon og festene er designet for å
tåle krevende værforhold. Konstruksjonen er
i rusfritt stål og duken er spesialsydd.

Australia kan leveres med nedsenkbar front
som tilleggsutstyr. Dette skaper et mer lukket
“rom” og hindrer innsyn.
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Terrassemarkise
skjermer godt for
solen på varme dager
og for regn på våte
dager
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australia - teknisk info
k Australia Terrassemarkise leveres med sveiv eller motor og fjernkontroll
k Konstruksjonen er i rustfritt stål og leveres i 3 standard farger
k Markisestoffet kan leveres i et stort utvalg av farger og mønstre
k Kan vinkles 5-50 grader. Hev/senk kan leveres som tilleggsutstyr
k Kan leveres med nedsenkbar front som skjermer mot innsyn
k Produktet leveres ferdig montert av Jotan Markiser
(gjelder ikke elektriker)

UTFALL/BREDDE

UTVALGTE FARGER STOFF

MAX UTFALL:

3,1 meter

MAX BREDDE:

6 meter

FARGER KONSTRUKSJON

TILVALG
HEV/SENK (5-50 graders vinkling)
NEDSENKBAR FRONT
KUN UTVALGTE FARGER - KONTAKT OSS FOR KOMPLETT SORTIMENT

Merk at dette produktet leveres med motor og krever tilgang til strøm. Dersom det er nødvendig
å legge opp strøm, må dette gjøres av sertifisert elektriker. Jotan Markiser har avtale med Nilsen
Elektro i Horten som gir deg 20% avslag på materiell ved henvisning til Jotan Markiser. Det gjøres
oppmerksom på at dette arbeidet utføres uavhengig av Jotan Markiser.

FOR YTTERLIGERE INFORMASJON OG STOFFPRØVER, TA KONTAKT MED OSS PÅ TLF 33 04 67 90 eller post@jotan.no
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