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utvendig solskjerming

palladio
TERRASSEMARKISE

italiensk eleganse
Skaper et ekstra “uterom” - Skjermer godt mot sol og regn Sveiv eller motor - Robust design som tåler krevende vær
Palladio fra Jotan Markiser er en elegant terrassemarkise med italiensk design. En terrassemarkise
skaper et ekstra lunt og godt uterom som skjermer for solen på varme dager og for regn på våte dager.
Konstruksjonen og festene er meget robust og er designet for å tåle krevende værforhold. Palladio kan
leveres med sveiv eller motor med fjernkontroll. Palladio er innebygget i kassett som gir duken en ekstra
beskyttelse.

k

5-50 graders vinkeljustering
Palladio kan under monteringen vinkeljusteres 5-50 grader etter dine ønsker og
behov , slik at du får makismal beskyttelse

k

Tåler krevende værforhold

k

Palladio er innebygget i kassett

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

Selve markisen er innebygget i en kassett
som gir et elegant utseende på veggen, samt
at det gir duken en ekstra beskyttelse som
forlenger markisens levetid.
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Terrassemarkise
skjermer godt for
solen på varme dager
og for regn på våte
dager
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palladio - teknisk info
k Palladio Terrassemarkise leveres med sveiv eller motor og fjernkontroll
k Elegant Italiensk design av beste kvalitet
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 Markisen er innebygget i kassett som gir duken ekstra beskyttelse
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

EGENSKAPER
5-50 GRADERS VINKLING
(under montering)
SVEIV ELLER MOTOR
INNEBYGGET I KASSETT

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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