
terrassmarkiser

Anderssons Markis har sedan ett halvt sekel levererat solskydd och är därmed  

en av landets äldsta tillverkare av solskydd. All tillverkning sker vid vår egen fabrik 

i Varberg. Vår framgång baserar sig på trygga leveranser av högkvalitativa märkes-

produkter. Ett koncept som har gett oss stort erkännande och tiotusentals nöjda 

kunder sedan starten 1957.



Finess/Sunflex
Sunflex är en flexibel åretrunt-markis. Vinkelomställningen, som görs 

helt utan verktyg, gör att markisen kan användas som en terrassmarkis 

på sommaren och som en fönstermarkis när solen står lågt. Vid montering 

på vägg kan markisen utrustas med ett aluminiumtak. Vill man ha bästa 

möjliga skydd väljer man en semikassett. Då omsluts väven av en kassett 

i infällt läge och därmed förlängs livslängden på väven avsevärt. Med 

frontgardinen ”Sunset” gör man sin markis till ett uterum. Screengardinen 

i fronten släpper in lagom med luft och ljus, samtidigt som du får det lite 

mer ombonat om kvällen. Vindsäkringsstag i teleskoputförande finns som 

tillval i två olika längder. Motor eller vev för manövrering. 

Brustor B-25 Elite
En kassettmarkis som är generös med utrymme. B-25 Elite är en robust  

terrassmarkis, utrustad med en kraftig aluminiumkassett för bästa skydd av 

väv och armar i infällt läge. Med sina 71 mm tjocka vikarmar, med fyra vajrar, 

är B-25 Elite utvecklad för att klara långa markisutfall, upp till 375 cm!  

De kraftiga armarna sörjer också för en bättre sträckning av väven. Som till- 

val finns vindsäkringsstag i teleskoputförande. Manövrering med motor. 



Rubino
Rubino är en terrassmarkis med italienska designgener. Alla de mjukt 

formade delarna i markisen harmonierar med varandra. Samtliga 

profiler är i grafitgrå strukturlack. Färgmatchande täcklock och rost-

fria fästkomponenter förhöjer elegansen ytterligare.  En robust rostfri 

kedja garanterar kraftöverföringen i de stabila vikarmarna. Manövre-

ring sker med motor alternativt med vev.

Brustor B-50
En terrassmarkis med elipsformad kassett som andas design. 

Samtliga profiler är i aluminium. Markisen kan lätt monteras 

i både vägg och tak och kassetten kan ställas i lutning ner till 

45º. Manövrering sker med motor eller vev.
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Återförsäljare

Våra markismodeller
– vilken passar dig bäst?

Uppgifter vi behöver vid beställning:

Modell Fördelar Max bredd Max utfall/höjd Manövrering

Sunflex Stor flexibilitet 700 cm 350 cm Vev/motor

Anderssons Rubino Italiensk design 600 cm 350 cm Vev/motor

B-25 Elite Långt utfall 700 cm 375 cm Motor

B-50 Elipsformad kassett 550 cm 300 cm Vev/motor

•	 Antal
•	 Bredd
•	 Utfall
•		Motor,	med	eller	utan	fjärrmanövrering

•	 Reglagesida,	höger
 eller vänster (utifrån sett)
•	 Vävnummer

Bekväm 
Våra markiser är enkla att använda. Vanligaste

uppdragsalternativet är en motor med fjärrkontroll.  

Du trycker på knappen och markisen åker ut till  

önskad, förprogrammerad position. Bekvämt!  

Ingen invändig kabeldragning behövs. 

Tryggt
För optimal markisanvändning är det förstås 

säkrast och mest bekvämt att använda en sol- och 

vindautomatik. Markiserna sköter sig själva och 

åker ut vid sol, även när du inte är hemma. Skulle 

vinden bli för hård, ja då åker markiserna in! Tryggt. 

Vi har flera automatiker att välja mellan och vi kan 

alltid rekommendera den bästa lösningen för just din 

fastighet, oavsett antal markiser eller automatiker.

Vacker
Trots vårt fagra prat om teknik, så är det väl ändå 

väven man ser framför sig när man hör ordet markis? 

Du kan vara lugn, våra vävar kommer från världens 

ledande väverier, med italienska Pará som vårt första 

val. Bläddra genom vår kollektionspärm och gör ditt 

val utifrån din smak. Vi rådgör gärna om du har svårt 

att välja.


