
DIM 300 X
Terassimarkiisi

Dim 300 X -terassimarkiisi on erikoisversio suo-
situsta Dim 300 -mallista. X-mallissa nivelet liik-
kuvat ristikkäin ja rakenne mahdollistaa kape-
ampaankin markiisiin pidemmän ulottuvuuden. 
Näin esim. jo hiukan yli kahden metrin levyiseen 
markiisiin saadaan 3,5 metrin ulottuma. Hyvin 
suunniteltu rakenne, vahvat nivelvarret ja kes-
tävä rakenne takaavat pitkän käyttöiän.
 
Terassimarkiisi antaa suojaa sekä helteellä että 
vesisateella, jolloin saat terassistasi kaiken hyö-
dyn irti. Terassimarkiisilla viilennät myös sisätilo-
ja ja suojaat tehokkaasti huonekaluja, lattiapinto-
ja ja verhoja auringon haalistavalta vaikutukselta.
 
Artic-markiisiin voit valita kankaan yli 250 vaih-
toehdon joukosta. Vaihtoehtoja siis riittää, haluat 
sitten piristävää korostusta tai kokonaisuuteen 
sulautuvaa huomaamattomuutta. Artic-markii-
sikankaat ovat likaa ja vettä tehokkaasti hylkivää, 
home- ja UV-sädesuojattua akryylikangasta.
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Markiisia voidaan ohjata veivin lisäksi kaukosäätimellä 
tai antaa automatiikan huolehtia markiisin oikeasta 
asennosta. käytämme markiiseissamme ainoastaan 

-moottoreita, joiden 5 vuoden takuu kertoo niiden 
toimivuudesta kaikissa olosuhteissa.

78 mm teräksinen 
kangasputki kestää 
taipumatta.

Kangas homesuojattua, 
UV-sädesuojattua, likaa 
ja vettä hylkivää 100 % 
akryylia.

Vedenpoistoura 
etuprofiilissa valuttaa 
sadevedet maahan 
markiisin reunasta.

valkea raL 9010 harmaa raL 7035

Nivelvarsien paksut teräs- 
ketjut yhdessä vahvojen  
jousien kanssa varmistavat 
varsien työntövoiman ja  
kankaan kireyden pitkälle 
tulevaisuuteen.

DIM 300 X

Markiisin tärkeimmät osat, vahvat ja laadukkaat 
nivelvarret, runko-osat sekä kankaan laatu var-
mistavat pitkäikäisyyden ja tekevät DiM 300 X 
-markiisista yhdessä helpon käytettävyyden 
kanssa kestävän hankinnan.

Artic-markiisien akryylikankaiden valmistuk-
sessa ja pintäkäsittelyssä on hyödynnetty sekä 
pitkää kokemusta että uusinta osaamista, taaten 
kankaan värin ja ryhdin pitkäikäisyyden. Pintakä-
sittelyssä on hyödynnetty nanoteknologiaa mak-
simaalisen lianhylkivyyden takaamiseksi. Nykyai-
kaisesti muotoillut profiilit viimeistelevät markiisin 
ulkonäön. Lisävarusteena saatava katos profiili 
suojaa kangasta, jos asennuspaikka ei ole suojassa.




