
STABIL OCH ELEGANT SCREENMARKIS  
Hestra Zipscreen är en stabil screenmarkis som passar för allt från butiker och kontor till dagens moderna 

villor. Markisen har sidostyrningar med zipfunktion, vilket innebär att screenvävens sidor är försedda med en 

dragkedja som löper i en glidprofil som håller väven på plats längs sidorna. Konstruktionen gör den utmärkt i 

vindutsatta lägen och den eliminierar även ljusspringan som finns på vanliga vertikalmarkiser. Dukarna är ljus- 

och väderbeständiga och finns i ett flertal varianter, bland annat genomsiktliga. 

SE ÄVEN VÅRA ÖVRIGA FÖNSTERMARKISER: 

HESTRA BALI, HESTRA VENTURA, HESTRA JAVA, HESTRA BRAVA,

HESTRA MEDINA, HESTRA SOMBRA OCH HESTRA ROBUSTA. 

FÖNSTERMARKIS
HESTRA ZIPSCREEN      Se mer på www.hestramarkis.se

HESTRA MARKIS – SOLSKYDD FÖR ALLA LÄGEN



DIN ÅTERFÖRSÄLJARE

MANÖVRERING
Markisen manövreras endast med motor, som är 
standard. Det går också att komplettera motorn med 
automatisk styrning, till exempel fjärrkontroll eller 

sol- och vind automatik.

MARKISDUK

Till Hestra Zipscreen används en särskild glasfiber-
väv som filtrerar solljuset och som finns i en rad olika 
kulörer och med olika grader av genomsiktlighet.

Fråga din lokala återförsäljare om råd och tips.

KOMPONENTER
Valet av korrosionsbeständiga och slitstarka material 
ger oss möjlighet att erbjuda en omfattande garanti. 

Inget underhåll krävs. 

MONTERING

Monteras enkelt direkt på fönsterkarm eller i nisch. 

PROFILER
Profilerna är i naturanodiserat aluminium för att 
stå emot väder, vind och korrosion. Markisstativet 
med detaljer finns som standard i tre färger: vitt, 
grått och svart. Med lite längre leveranstid kan 

man även få stativet i vilken RAL-färg man vill. 

DIMENSIONER

Max höjd: 3,5 m.

Max bredd: 4,0 m per enhet.

Vindklass 3 enligt EN13561.

BYGGMÅTT  

HESTRA

ZIPSCREEN 

FAKTA FÖNSTERMARKIS HESTRA ZIPSCREEN

HESTRA MARKIS – SOLSKYDD FÖR ALLA LÄGEN

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.

Hestra Zipscreen har 
gavel i aluminium. 
Den finns i vit, grå 
och svart som stan-
dard. Dukarna är ljus- 
och väderbeständiga 
och finns i flera olika 
varianter, med olika 
genomsiktlighet.
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