TILBEHØR

Forskelligt tilbehør til din terrassemarkise giver mulighed for endnu
flere timer på terrassen, og skaber
den helt rigtige stemning når mørket
falder på.

Støtteben
Støtteben stabiliserer markisen utrolig meget,
og gør det muligt at anvende denne i moderat regn og blæst.
Støttebenene er lette at montere, og tages af
og på med et snuptag.
Det anbefales især at anvende støtteben til
markiser med stort udfald.

Screendug med velcro
I nogle tilfælde, især ved vestvendte terrasser,

Velcrobåndet gør det let at på- og afmontere,

kan den lave aftensol trænge under markisen,

og en vægtstang i bunden giver stabilitet og

og herved genere på terrassen alligevel.

tyngde i stoffet.

Løsningen på dette er et stykke screendug,

Det kan anbefales at vælge flere stykker frem

som fæstnes på markisens forbom med vel-

for ét langt, da de mindre stykker er lettere at

crobånd. Screendug er perforeret, så det sta-

håndtere samt opbevare.

dig er muligt at se igennem, men forhindrer
solen i at skinne igennem.

Burda varmelampe
En Burda varmelampe luner godt på kølige

Ligeledes behøver man ikke at nedtage var-

aftener under markisen.

melampen om vinteren.

Term 2000-strålevarmeserien er fremstillet i

Grundet varmelampens åbne design, kan

massivt aluminium og leverer mellem 1650-

røret i varmelampen klare op til 5000 drift-

2000 watt afhængig af model.

timer.

Term 2000 IP67, indikerer at modellen er

Varmelampen måler kun L62,5xH9,5xD12,5

støv- og vandtæt, hvilket betyder at man kan

cm. hvilket gør den særdeles elegant og dis-

bruge sin Burda varmelampe i alt slags vejr.

kret.

Lys i forbommen
Det er muligt at tilvælge lys i forbommen på din terrassemarkise. Lyset giver et
hyggeligt varmhvidt lys, når mørket falder
på, og skaber den perfekte stemning på
terrassen.
Der monteres et LED lysbånd i forbommen,
optil 700 cm. Lyset kan styres via fjernbetjeningen til markisen, via en separat fjernbetjening eller via en almindelig udvendig
kontakt.
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