Sideline är en sidomarkis som
skyddar dig mot vind och insyn. Den
kompletterar din terrassmarkis och
skapar ett helt uterum. Då kan du
njuta av din uteplats oavsett väder.

Sideline

Ljus & Comforts Sideline monteras lätt på fasaden eller
dylikt. Den manövreras som en rullgardin. Man drar ut
väven ur kassetten och låser handtaget i den medföljande
stolpen eller i ett fäste på ett räcke eller en vägg. När den
inte används ligger den skyddad i sin kassett. Man kan lätt
plocka ner den för vinterförvaring.

Helkassetten skyddar den infällda väven.
Välj färg som matchar husets kulör.
Impregnerade
kvalitetsvävar.
En sidomarkis ger
skydd för både
insyn och vind.

CE

VINDKLASS
2

TYGKOLLEKTION
+ Funktionskvalitéer

HELKASSETT
Skyddar mot väder och vind.
Pulverlackerad 7016, 9006, 9010
Kassett av strängpressad aluminium.
Tillval: Kan lackeras i valfri RAL-färg

MÅTT RAK
Höjd: 130 - 210 cm
Utfall: 100 - 400 cm

Rak
Max 400 cm
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Max 210 cm

MÅTT SNED
Höjd 1: 130 - 250 cm
Höjd 2: 130 - 210 cm
Utfall: 100 - 400 cm

STYRNING
Väven dras ut och in. Den ligger skyddad i sin
kassett när den inte används.

MONTERING
50

Monteras direkt på fasaden mellan två befintliga
infästningspunkter alternativt med en fristående
montagestolpe.

VINDTÅLIGHET
Klass 2 beroende på montage

Sned

TILLVAL
Styrhjul för plant underlag.
Barnsäkring (rekommenderas).
Grässpett.
Väggvinkel.
Betongankare.

Max 400 cm

Max 250 cm
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VÄV
Ett av branschens bredaste sortiment.
Färgbeständiga och krympfria med olika
soltransmission och utsikt.

Höjd 1

Höjd 2

SKÄDDARSYTT

KVALITÉ
Lång livscykel. Alla komponenter kan ersättas.

Nu klimatdeklarerar
vi våra produkter
efter livscykel och
energibesparing.

Kvalitet lönar sig – På marknaden finns många solskyddsprodukter av
dålig kvalitet till låga priser. Köper du solskydd av oss får du kvalitet
som varar och marknadens starkaste garantier genom vårt medlemskap
i Svenska Solskyddsförbundet. Material- och tillverkningsfel såväl som fel vid av oss utförd
montering av produkterna omfattas av garantierna. Självklart är vår målsättning att du aldrig
ska behöva komma i en situation där dessa garantier ska bli aktuella.
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Kostnadsfri rådgivning. Vi mäter dina fönster och
skräddarsyr din beställning efter dina önskemål.

3-ÅRS
GARANTI
PÅ VÅRT ARBETE
OCH SAMTLIGA
PRODUKTER
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Ljus & Comfort Vid infartsrondellen i Åhus. Sandvaktaregatan 16. 296 35 Åhus. Tel 044-28 89 90. Fax 044-28 89 99. www.ljusochcomfort.se

