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Skugga utan att förlora utsikten
StyRa®  Screen S720 är en vertikalmarkis som täcker stora glasytor. Tack vare möjligheten att seriekoppla flera enheter till en enhetlig 

kassett, passar den utmärkt för stora fönsterfasader. (Vid mer vindutsatta lägen rekommenderar vi StyRa® Zip Screen Z599)

StyRa® | Vill du ha skugga, svalka, eller bara kunna se på TV utan att bli bländad? Ett skönt arbetsklimat eller en perfekt tempererad terrass 

är andra saker man ibland vill åt. Att välja StyRa® ger dig alla dessa möjligheter. StyRa® – Made in Sweden by People.

StyRa® utvecklas och produceras av KD Solskydd och säljs i välsorterade solskyddsbutiker. www.styrasolskydd.se

StyRas
Favoritfördelar

 Alltid måttanpassat, allt  
 tillverkas efter beställning.

 Seriekopplingsbar.

 Behåller utsikten tack vare  
 screenväv.

 Kraftiga pulverlackerade  
 aluminiumprofiler.

 



Skugga fönsterfasaden | StyRa® Screen S720 är en driftsäker vertikalmarkis som lämpar sig bäst till långa  

fönsterfasader tack vare seriekopplingsmöjligheten. Screenerna drivs med motor som standard, men går även att få med in- eller 

utvändig vev. Alla profiler går att få lackerade i valfri RAL-kulör, för att smälta in i fasaden på bästa sätt.
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Screen S720

Max storlek: 3000 x 3000 mm (BxH)

Vävar

Som standard används 
så kallade screenvävar, 
men vanlig akrylväv kan 
också användas om så 
önskas.

Profilfärger

Stativet finns i vitt eller 
silverlackat men kan 
också lackas i valfri 
RAL-kulör.

Manövrering

- Motordrift med fjärrkontroll eller smartphone 
- Motordrift med automatik (sol, vind, klocka mm.) 
- Vevregalge, invändigt eller utvändigt

Montering

Produkten monteras med 2 avståndshållare per 
skena. Dessa finns i olika längder för att exempel-
vis komma ut ur en djupare nisch. Hållarna finns i 
längderna 40, 80, 120 & 160 mm.

Fot till avståndshållare

Seriekoppling

Upp till 3 enheter kan 
seriekopplas så att de 
drivs av en motor.


