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FA 20 -markiisit on kehitetty erityisesti pienille terasseille tai parvekkeille. Niissä on kaikki ominaisuudet, 

joista Turnils-markiisit on tunnettu jo vuosien ajan: korkea laatu ja pitkä kestävyys. Markiisien uusi var-

simalli ja Dyneema®-nauha nivelvarsien jousien kiristäjänä takaa hyvän ja kireän kankaan!
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TERASSIMARKIISIT FA 22 ja FA 24

www.nordic-light.com

FA 22 -mallin etuprofiili.

FA 24 -mallin muotoillut 
päädyt.

MITAT (m)    FA 22  FA 24

Maksimiulottuma   2,5 m  2,5 m

Maksimileveys    4,0 m  4,0 m

Sarjaan kytkettynä 10,0 moottorilla

Tuuliluokka  2  2  EN13561:n mukaan

FA 22
FA 22 on avoin ja kompakti markiisi.
Se on uuden FA 20 -sarjan 
perusmarkiisi. FA 22 on varustettu perin-
teisillä päädyillä ja antaa paljon markiisia 
hintaan nähden.

FA 24
FA 24 on muotoilultaan avoin ja kompakti 
markiisi. Markiisi on varustettu erikoispää-
dyillä, jotka nivovat yhteen kannatusput-
ken nelikulmaisen muodon ja pyöreän 
valssiputken, mikä antaa markiisille 
modernin vaikutelman.

Ohjaus
Markiisia ohjataan ulkoisella veivillä, joka 
tulee vakiovarusteena. Lisävarusteena on 
saatavissa ulkoinen tai sisäinen moottorio-
hjaus. Moottoriohjausta voi täydentää 
automaattiohjauksella, esimerkiksi 
kaukosäätimellä tai aurinko- ja tuuliauto-
matiikalla.

Asennus
Markiisit asennetaan suoraan seinään tai 
kattotuoleihin.

Lisävarusteet
Sarjan molempiin malleihin voi valita 
lisäksi katosprofiilin.

Markiisikankaat
Valittavana on erilaisia akryylikankaita, 
joiden valon- ja säänkestävyys on eri-
nomainen. Laajaan valikoimaan kuuluu 
kaikkea mahdollista yksivärisistä raidallisiin 
kankaisiin.

Markiisimallit
Markiisimalleja on saatavana 
kolmella vakiovärillä: valkoinen, harmaa ja 
musta. Hieman pidemmällä toimitusajalla 
on saatavana lisäksi 10 toimitusväriä, jotka 
sopivat yhteen tavallisimpien talovärien ja 
julkisivujen
kanssa.

Vakiovärit

Toimitusvärit
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TURKU
Nuppulantie 33, 20320 TURKU

Puhelin (02) 276 9300
Telefax (02) 276 9301

info@kaihdinliikesandberg.fi

SALO
Katrinehominkatu 9, 24240 SALO 

Puhelin (02) 7315 415
Telefax (02) 7316 465

salo@kaihdinliikesandberg.fi

OULU
Kirkkokatu 61, 90120 OULU

Puhelin 040 968 2026

oulu@kaihdinliikesandberg.fi


