
FA 20-markiserna är speciellt utvecklade för den lilla 
terrassen eller balkongen med alla de egenskaper 
som utmärkt Turnils markiser genom åren med hög 
kvalitet och lång hållbarhet. Den nya designen på 
markisens armar tillsammans med Dyneema®-band 
över knäleder ger en dukspänning utöver det vanliga!

TERRASSMARKISER
FA 22 & FA 24

w w w . a h s g r o u p . s e



FA 22
FA 22 är en öppen markis i kom-
paktutförande. Detta är instegs-
markisen i vår nya 20-serie. FA22 
är utrustad med traditionella gav-
lar och ger mycket markis för pen-
garna. 

FA 24
FA24 är en öppen, kompakt 
markis i designutförande. Markis-
en är utrustad med specialdesig-
nade 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 ut-
vändig vev som standard. Som 
tillval finns utvändig eller invändig 
manövering med motor. Vid mo-
tordrift går det att komplettera 
med automatiska styrningar, till 
exempel fjärrkontroll eller sol- och 
vindautomatik.

Montering
Monteras enkelt direkt på vägg el-
ler i tak.

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

MArkisduk
Du har en rad akryldukar med uto-
mordentlig ljus och väderbestän-
dighet att välja mellan. Välj från en 
bred kollektion med allt från enfär-
gade till randiga vävar.

MArkisstAtiv
Markisstativet med detaljer finns 
som standard i 3 färger: Vitt, 
Grått och Svart med struktur. Med 
något längre leveranstid kan man 
få stativet i ytterligare 10 färger, 
matchade för att passa ihop med 
de vanligast förekommande hus-
färger och fasader.

FrontproFil på FA 22

designgAvlArnA på FA 24

stAndArdkulörer

tillvAlskulörer

diMensioner (m)  FA 22  FA 24

Max utfall    2,5 m  2,5 m

Max bredd    4,0 m  4,0 m

Seriekoppling   10,0 med motor

Vindklassning   2   2  Enligt EN13561

TERRASSMARKISER 
FA 22 & FA 24
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