
HEM  |  KONTOR  |  BUTIK

Stilrena markiser för fönster och fasad

LUNEX KVALITETSMARKISER MED LÅNG LIVSLÄNGD

OPTIMA



Skönt inne och vackert ute
Att du bäst stoppar utomhusvärmen just på utsidan är ett faktum. Med stilrena Optima föns-
termarkis utvändigt skapar du ett behagligt inomhusklimat och skyddar interiören från blekan-
de och skarpt solljus. Men vad mer är - Optima förhöjer utsee det på ditt hem och kan verkligen 
vara pricken över i.

Variationsmöjligheterna är stora, med massor av mönster och färger att välja på. Börja med att 
plocka ut en kvalitetsväv som speglar just din personliga stil. Sen kan du bestämma hur du skall 
manövrera dina markiser.

• Manuellt med in- eller utvändigt band eller med växel
• Motor med strömbrytare eller fjärrkontroll
• Komplettera med sol- och vindautomatik

Optima markisstativ levereras som standard i pulverlackat ljusgrått (RAL 7035), andra färger är 
beställningsvara. Färg och form går igen i alla Lunex terrassmarkiser.

LUNEX MARKISER TILLVERKADE I NORDEN LUNEX KVALITETSMARKISER ÄR TESTADE ENLIGT EUROPEISK MARKISNORM

OPTIMA
”Ett lyft för hela husets utseende”

I stängt läge skyddas duken av kassetten och fronten mot vädrets makter.
 

Välj mellan rak eller vågig kappa. Kappan kan lätt avlägnas vintertid..



Även offentliga ytor tjänar på att vara representativa och vackra. Men de kräver också 
hållbar kvalitet som klarar vardagens slitage och vädrets makter. Tack vare sin kraftiga 
utformning kan Optima också användas till större installationer. Genom att använda 
aluminiumgavlar och gasfjäderarmar bygger du breda enheter och seriekopplar din in-
stallation. Den vridstyva kassetten är öppen i botten och tillåter på så vis längre armutfall. 
Det innebär att smuts inte kan samlas i kassetten.

De unika patenterade Lunex gasfjäderarmarna håller duken stram i alla lägen. Kassetten, 
fronten och armarna har ett pulverlackat utförande vilket garanterar en lång livslängd. 
Optima är helt enkelt en idealisk lösning för offentlig miljö eftersom den kombinerar 
styrka med små inbyggnadsmått och ett diskret utseende.

LUNEX KVALITETSMARKISER ÄR TESTADE ENLIGT EUROPEISK MARKISNORM

OPTIMA

”Trots ett effektivt solskydd så får 
man in det naturliga ljuset”

Kompakta byggmått och ett fullgott skydd för väven. En investering som 
varar länge.
 

Kraftfulla gasarmar ger perfekt dukspänning oavsett markisens vinkling.

Kvalitet för det
offentliga rummet

OPTIMA



Optima fönstermarkis

• Arcadearmar fjäderbelastade

• 43 mm dukrör

• Manuell band/växel 

• Gavlar i glasfiberförstärkt polyamid 

• Armutfall standard 0,5-1,2 meter 

• Maxbredd 3,5 meter  

• Seriekoppling med två enheter

Optima fasadmarkis

• Plaza gasfjäderarmar

• 70 mm dukrör

• Motoriserad alt. vevbox/växel 

• Gavlar i  aluminium (seriekoppling) 

• Armutfall standard 0,5-1,2 meter  

• Maxbredd 6 meter 

• Seriekoppling med fyra enheter upp till 20 meter

Tillverkare  - Återförsäljare

Lunex är en nordisk tillverkare och återförsäljare av markissystem och markiskomponen-
ter. Vi har försett den nordiska marknaden med solskydd ända sedan år 1956, med fokus 
på hög kvalitet och design. Idag är vi etablerade på två orter i Norden – med fabrik och 
lager utanför Oslo i Norge och lager i Kungsbacka, Sverige. Våra produkter är speciellt 
utvecklade och anpassade för det nordiska klimatet. 
www.lunex.se

 

  Side 1 

FÖNSTER -/ FASADMARKIS      Serie: Optima  

Måttskiss

Några exempel på tillbehör:
Takkonsoler, nischkonsoler, avväxlingar och distanser.

OPTIMA
Svala fakta
och heta
argument

Människan och solen förenade, 
en av världens äldsta symboler


