
SCRIGNO 300

Scrigno 300 on korkealaatuinen, täysin koteloitu nivel-
varsimarkiisi, jossa yhdistyvät suurempienkin teras-
sien mittoihin riittävä kattavuus, tyylikäs muotoilu ja 
tekninen toimivuus. Täysin koteloitu rakenne suojaa 
kangasta ja nivelvarsia säänvaihteluilta. Mahdolli-
suus sijoittaa kannakkeet vapaasti koko markiisin 
leveydeltä sekä tarkka ja helppo kaltevuuden säätö 
kuuluvat myös tämän mallin ominaisuuksiin. Saata-
vana ainoastaan moottorikäyttöisenä.

Terassimarkiisi antaa suojaa sekä helteellä että ve-
sisateella, jolloin saat terassistasi kaiken hyödyn irti. 
Terassimarkiisilla viilennät myös sisätiloja ja suojaat 
tehokkaasti huonekaluja, lattiapintoja ja verhoja au-
ringon haalistavalta vaikutukselta.

Artic-markiisiin voit valita kankaan yli 250 vaihtoeh-
don joukosta. Vaihtoehtoja siis riittää, haluat sitten 
piristävää korostusta tai kokonaisuuteen sulautuvaa 
huomaamattomuutta. Artic-markiisikankaat ovat 
likaa ja vettä tehokkaasti hylkivää, home- ja UV-
sädesuojattua akryylikangasta.

Terassimarkiisi
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Scrigno 300 -markiisi on aina moottorikäyttöinen. Voit käyttää 
markiisia kaukosäätimellä tai antaa automatiikan huolehtia 
markiisin oikeasta asennosta. käytämme markiiseissamme 
ainoastaan -moottoreita, joiden 5 vuoden takuu  
kertoo niiden toimivuudesta kaikissa olosuhteissa.

SCRIGNO 300

Markiisin tärkeimmät osat, vahvat ja laadukkaat 
nivelvarret, runko-osat sekä kankaan laatu var-
mistavat pitkäikäisyyden ja tekevät scrigno 300 
-markiisista kestävän hankinnan.

Yksityiskohdat, kuten mahdollisuus sijoittaa 
kannakkeet vapaasti koko markiisin leveydeltä, kal-
tevuuden säätö sekä vedenpoistoura etuprofiilissa 
lisäävät käyttömukavuutta. Kankaiden valmistuk-
sessa yhdistetyt pitkä kokemus ja uusin osaaminen 
takaavat kankaan värin ja ryhdin pitkäikäisyyden. 
Pintakäsittelyssä on hyödynnetty nanoteknologiaa. 
scrigno 300 -malli on aina täysin koteloitu. Kotelo 
ja runko-osat saatavana erikoistilauksesta poltto-
maalattuna kaikkiin RAL-sävyihin.

Nivelvarsien paksut teräsketjut yhdessä 
vahvojen jousien kanssa varmistavat varsien 
työntövoiman ja kankaan kireyden pitkälle 
tulevaisuuteen.

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

Vedenpoistoura 
etuprofiilissa valuttaa 
sadevedet maahan 
markiisin reunasta.

Täysin koteloitu, tyylikäs 
runkorakenne suojaa  
kangasta likaantumiselta.
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