TERRASSMARKIS
HESTRA FA22					

Se mer på www.hestramarkis.se

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.

HESTRA MARKIS – SOLSKYDD FÖR ALLA LÄGEN
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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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