


Terassimarkiisi suuriin kattauksiin. 
Ihanteellinen markiisi  mm. ravintoloiden 
terasseille. 
Markiisin viimeistelty kokonaisuus 
sisältää kahteen suuntaan aukeavat 
kankaat sekä runkokehikon tolppineen. 
Yhdellä kankaalla saadaan katettua 
7000 mm x 8000 mm (2 x 4000 mm) ala,
tai 6500 mm x 9000mm (2x 4500 mm).





Kuten kaikki Apollo markiisit, Wingline on
CE-hyväksytty. Laadukkaat ja korroosion-
kestävät materiaalit ja pinnoitteet takaavat
pitkäikäisen tuotteen (5-vuoden takuu).

Vinkki! Laskeutuva etulippa
Lisävarusteena markiisiin 
VarioVolant - rullautuva lippa,
jonka ansiosta häikäisevä 
aurinko ei pääse häiritsemään
auringon paistaessa matalalta.
Lippa antaa myös tarvittaessa
näkösuojaa ja yksityisyyttä.

Vinkki! Valo ja lämmitinprofiili
Markiisiin liitetyn valo- ja 
infrapuna-lämmittimen ansiosta 
nautit terassistasi pitkälle syksyn 
pimeneviin iltoihin. 
Lämmin ja valoisa terassi tai parveke
houkuttelee viipymään ulkona
päivän - tai vuoden ajasta riippumatta.



Wingline asennetaan
tukevasti maahan 
pylväsprofiileista.

Käytettävissä moottorilla,
joko katkaisimella tai helposti
kaukosäätimellä.
Ohjattavissa myös HomeControl-
järjestelmällä.

Vinkki! Suojaa ja mukavuutta automatiikalla

Tuuli- ja aurinkoautomatiikalla markiisi varjostaa ja 
viilentää säästäen energiaa, vaikket olisi itse paikalla! 
Menetelmän ansiosta et ole itse kaiken aikaa sään 
armoilla, vaan automatiikka suojaa katetut 
tilasi itsestään.

Maksimimitat
Wingline sopii etenkin suurien alojen 
aurinkosuojaukseen. 
Maksimileveys yhdellä mekanismilla on 7m, 
ja ulottumaa saadaan molemmille sivuille 4m.
Kankaiden laskeumakulma on säädettävissä 5° -30° .
Pystyprofiilien pituus on myös valittavissa
kohteen vaatimuksien mukaisesti;
Saatavilla korkeudet 2600 mm, 3000mm ja 3400mm.



Vinkki! Printattava kangas

Voit halutessasi valita markiisikankaan 
printattuna, jolloin saat yrityksellesi 
lisää näkyvyyttä ja mainontaa.
Loistava esimerkiksi ravintoloiden
katunäkyvyyteen.
Lipan reunusmuotoiluja on myös 
valittavissa kuusi vaihtoehtoa,
suorasta aaltoilevaan.

Vinkki! Mukavuutta ravintoloihin
Wingline antaa kätevää suojaa
seisoen omilla jaloillaan.
- Et siis tarvitse markiisille
erityistä seinärakennetta.
Näin ollen Wingline toimii erin-
omaisesti ravintoloiden 
terasseilla luoden asiakkaille
miellyttävän suojan.



Kankaat

Soltis® 

Sekä ulko- että sisäpuolelle asennettuna Soltis®-aurinkosuoja 
estää kuuman ilman leviämisen sisätiloihin. Soltis® toimii kuin 
kilpi, joka auttaa vähentämään kasvihuoneilmiötä – ilma kiertää !   

Soltis®-tekstiilit suodattavat ja säätelevät luonnonvalon määrää.
Ne estävät tehokkaasti häikäisyä ja heijastuskuvia tietokoneen 
ruudulla, mutta säilyttävät näkymän sisältä ulos.

Soltis® takaa erinomaisen kestävyyden toistuvassa
käytössä, säässä kuin säässä (UV, tuuli, lumi, rakeet, jne.)

Saatavana yli 90 värivaihtoehtoa.

Apollo Akryylikangas

Markiisikangas on näkyvin osa markiisia. Se suojaa, pitää 
loitolla häikäisevän valon, varjostaa, luo tunnelman ja koristaa 
ympäristöä. Kangas on tunnelmaelementti ja antaa 
henkilökohtaisen hyvänolontunteen. Kankaan luoma tunnelma 
riippuu väreistä, mallista ja kankaan valonsuodattamisesta.

Inspiroidu ja löydä nautinnollinen viihtyisä elämä kankaiden 
väreistä. Säänkestävät Apollo akryylikankaat kattavat 
noin 150 eri kuosia.

Apollo-akryylikankaat suojaavat UV-säteiltä, vähentäen 
auringon haitallisia säteitä. Kaikilla akryylikankaillamme on 
UV-suojakerroin 40 - 80.
Kankaan kuidussa on TEXgard Easy Clean® - käsittely, 
jonka ansiosta kangas on vettä ja likaa hylkivä.
Kankaana käytetään 100% kuituvärjättyä akryyliä, joka on 
tarkoitettu ulkokäyttöön. Kuituvärjäyksen ansiosta kankaan 
värit eivät muutu.
Apollon akryylikangas on turvallinen tekstiili, 
joka täyttää Ökö-Tex standardin
mukaiset vaatimukset. 

Rungon värit
Rungon vakiovärinä valkea tai harmaa

Markiisirunko saatavana kaikissa
RAL - sävykartan väreissä.
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