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VÅRKAMPANJ 
SPECIALPRISER PÅ FLERA UTVALDA
PRODUKTER FRÅN HESTRA MARKIS!

3.360:-
rabatt
På terrassmarkisen

Family Design

På motoriserade 
fönstermarkiser av
typ Java eller Bali.

10%
rabatt



Solens strålar är härliga i de allra flesta lägen – men kanske inte när ljuset sticker i 

ögonen och när värmen inne blir allt för besvärlig. Det bästa sättet att göra hemmet 

till en mer behaglig plats är att använda sig av solskydd i olika former. Hestra Markis 

återförsäljare arbetar med gratis hembesök, där de sakligt och professionellt informe-

rar och presenterar de alternativ som står till buds, så att du alltid får en solskydds-

lösning som fyller de funktioner som du behöver. De hjälper dig också att välja bland 

de hundratals olika vävar som finns tillgängliga, ger förslag på olika tillbehör samt ger 

dig ett kostnadsförslag på markis och installation.

Våra återförsäljare är givetvis också experter på att montera våra markiser och när 

du anlitar en auktoriserad återförsäljare så får du alltid fulla garantier för produkt och 

montage. Anlita alltid en auktoriserad återförsäljare – det vinner du på i alla lägen!

Hestra Markis arbetar uteslutande med noggrant utvalda lokala 
återförsäljare runt om i landet. De är auktoriserade av Hestra 
Markis och experter på solskyddsprodukter i allmänhet och på våra 
produkter i synnerhet. De hjälper dig att hitta en optimal och fung-
erande solskyddslösning för dina behov. 

Auktoriserade återförsäljare  
De hjälper dig hela vägen och finns 
med från ide till färdig installation

Fakta om erbjudandet Utrusta din Java eller 
Bali med radiomotor från Becker eller Somfy. 
Prisexempel Java 3,2m bred med 1m utfall:

Nu från 9.070:- (Ord.pris 10.080:-) 
Gäller Java med motor från Becker. Kostnad för fjärrkontroll tillkommer. 

Fakta om erbjudandet Hestra Family Design terrassmarkis 5x3 
meter med väv från Dickson eller Sandatex samt mjukstängande 
radiostyrd motor från Becker eller Somfy.

Nu från 30.240:- (Ord. pris 33.600:-)        

      

Passa på att fynda nu
– specialpriser hos Hestra Markis!

Erbjudandena ovan gäller under perioden 20 februari till 19 mars 2017 med reservation för slutförsäljning.

Välj stativ i färgerna svart, vitt eller aluminium. Kostnad för fjärrkontroll tillkommer.      

På motoriserade 
fönstermarkiser av
typ Java eller Bali.

Läs mer nedan.

10%
rabatt

3.360:-rabattPå terrassmarkisenFamily Design



Solskydd för alla typer av lägen
Oändliga möjligheter att skapa den solskyddsprodukt du vill ha!

Hestra Markis är en av Sveriges största fristå-

ende tillverkare av interiöra och exteriöra sol-

skyddsprodukter. Våra produktionsanlägg-

ningar i Hestra och Norsjö förser sedan 

1948 den svenska och nordiska marknaden 

med högkvalitativa och flexibla solskydds-

produkter för alla lägen och alla typer av hus. 

I vårt sortiment finns alla typer av solskydd. Det 

spänner från modernt och elegant designade till mer 

standardbetonade produkter. Samtliga präglas av gedigen 

kvalitet, anpassad funktion och god design.  Kombinerat med 

vår breda vävkollektion ger det dig oändliga möjligheter att 

skräddarsy just den solskyddsprodukt du vill ha.  

Våra noggrant utvalda återförsäljare finns över 

hela landet och har alla mångårig erfarenhet 

som garanterar den bästa lösningen i respek-

tive fall. Att få ett fungerande och anpassat 

solskydd är inte alltid helt enkelt, särskilt inte 

på dagens moderna och arkitektritade hus. 

Men Hestras flexibla och breda sortiment av 

solskyddsprodukter i kombination med våra åter-

försäljares kunskaper löser dina invändiga och utvän-

diga solskyddsbehov. 

Hestra har solskydd för alla lägen – och för alla typer av 

fastigheter. Kontakta din lokala återförsäljare så får du mer 

information!

Ett 
komplett 

sortiment av 

solskydd! 



Hestra Markis är en av Sveriges största fristående tillverkare och har sedan 1948 försett den 
svenska och nordiska marknaden med solskyddsprodukter. Hestra Markis är idag en komplett 
leverantör av produkter för invändigt och utvändigt solskydd. Läs mer på www.hestramarkis.se.

Vi är sedan många år återförsäljare av Hestras 
kvalitetsprodukter och har stor erfarenhet av deras 
solskyddsprodukter. Vill du ha en funktionell, elegant 
och prisvärd solskyddslösning på plats i ditt hem innan 
vårens vassa strålar är här på allvar så rekommenderar 
vi att du hör av dig till oss redan nu och bokar tid 
för ett kostnadsfritt hembesök. Vi lämnar gärna ett 
förutsättningslöst förslag på hur du kan få en väl 
fungerande, elegant och trygg solskyddslösning.

Du är givetvis också välkommen till vår butik så berättar 

vi mer om Hestras solskyddsprodukter och ger dig tips och 
idéer på olika solskyddslösningar. Hos oss kan du också 
titta i Hestras inspirations- och kollektionspärmar samt 

hämta produktblad för de olika solskyddsprodukterna. 

Varmt välkommen!

P.S Du vet väl att du får göra ROT-avdrag med 
skattereduktion på 30% på arbetskostnaden när du 
monterar markiser på din fastighet.

Välkommen till din återförsäljare
– vi hjälper dig att hitta rätt solskyddslösning!

Boka 
kostnads-
fritt hem-

besök!
EN DISKRET GARDIN SOM HÅLLER I LÄNGDEN

Hestra Vertikal är en modern vertikalgardin och kollektionen speglar det senaste inom färg, material och mode. 

Oavsett vad du söker – modernt, klassiskt, designat eller trendriktigt – så finns det att tillgå. Man kan välja 

mellan en mängd olika färger och tre olika textilytbehandlingar som förbättrar lamellernas tekniska egenskaper 

och ger ökad livslängd. Hestra Vertikal kan monteras på vägg eller i tak, exempelvis för att täcka en hel vägg 

eller som rumsavdelare. Monteringens överkant kan vara rak eller lutande. Gardinen manövreras manuellt eller 

med motor.

SE ÄVEN VÅRA ÖVRIGA TEXTILA SOLSKYDD: 
HESTRA DUETTE®, HESTRA PLISSÉ OCH HESTRA RULLGARDIN.

TEXTILT SOLSKYDDHESTRA VERTIKAL       Se mer på www.hestramarkis.se

HESTRA MARKIS – SOLSKYDD FÖR ALLA LÄGEN

MODERN OCH KRAFTIG MARKISFÖR DEN STORA VILLATERRASSENHestra Tarragona är en kraftig och modernt designad vikarmsmarkis för villaterrasser och balkonger,
som har sluten knäled för extra styrka och tålighet. För maximal skugga när solen står som lägst finns
också en frontrullgardin som tillval. Du kan även välja till aluminiumtak och gavlar som skyddar markis-

duken mot väder och vind. 

SE ÄVEN VÅRA ÖVRIGA TERRASSMARKISER: HESTRA FA22, HESTRA FA42, HESTRA TOSKANA, HESTRA TOSKANA GRANDE,
HESTRA FAMILY DESIGN, HESTRA FAMILY OCH HESTRA DUOX.

TERRASSMARKIS
HESTRA TARRAGONA      Se mer på www.hestramarkis.se

HESTRA MARKIS – SOLSKYDD FÖR ALLA LÄGEN

EN ELEGANT OCH KOMPAKT MARKIS 

AVSEDD FÖR MINDRE FÖNSTERPARTIER

Hestra Java är en kompakt fönstermarkis som lämpar sig för de flesta byggnader, till exempel villor, kontor, 

butiker, skolor och sjukhus. Utvändig eller invändig manövrering med teryleneband. Den har fallarmar med 

justerbar fjäderspänning för rätt dukspänning. En elegant aluminiumkassett skyddar markisduken mot väder 

och vind.

SE ÄVEN VÅRA ÖVRIGA FÖNSTERMARKISER: 

HESTRA VENTURA, HESTRA BALI, HESTRA ROBUSTA, HESTRA ZIP SCREEN,

HESTRA BRAVA, HESTRA SOMBRA OCH HESTRA MEDINA.

FÖNSTERMARKIS

HESTRA JAVA        Se mer på www.hestramarkis.se

HESTRA MARKIS – SOLSKYDD FÖR ALLA LÄGEN

EN KRAFTIG OCH FLEXIBEL FÖNSTERMARKIS

Hestra Bali är en kraftig och flexibel fönstermarkis som lämpar sig för de flesta byggnader, till exempel villor, 

radhus, kontor, butiker, skolor och sjukhus. Utvändig eller invändig manövrering med teryleneband. Dess kraf-

tiga konstruktion gör även Hestra Bali lämplig att motorisera. Den har fallarmar med justerbar fjäderspänning 

för rätt dukspänning. En elegant aluminiumkassett skyddar markisduken mot väder och vind.

SE ÄVEN VÅRA ÖVRIGA TERRASSMARKISER: 

SE ÄVEN VÅRA ÖVRIGA FÖNSTERMARKISER: HESTRA BRAVA, HESTRA VENTURA, HESTRA JAVA, 

HESTRA MEDINA, HESTRA SOMBRA OCH HESTRA ROBUSTA.  

FÖNSTERMARKIS

HESTRA BALI        Se mer på www.hestramarkis.se

HESTRA MARKIS – SOLSKYDD FÖR ALLA LÄGEN

ELEGANT OCH ROBUST HELKASSETTMARKIS 
FÖR DE RIKTIGT STORA VILLATERRASSERNA
Hestra Toskana Grande är en modern och extra kraftig helkassettmarkis för villaterrasser och balkonger. Den är 

möjlig att bygga med 4 meters utfall och 6,5 meters bredd (alt. 3,5 x 7 m), vilket gör den till en av de största 

helkassettmarkiserna på marknaden. Infällt ligger väv och armar helt skyddade i kassetten. Markisen lämpar 

sig också mycket väl för kiosker, butiker, restauranger med mera.

SE ÄVEN VÅRA ÖVRIGA TERRASSMARKISER: 

HESTRA TARRAGONA, HESTRA FA22, HESTRA FA42, HESTRA TOSKANA,

HESTRA FAMILY DESIGN, HESTRA FAMILY OCH HESTRA DUOX.

TERRASSMARKIS
HESTRA TOSKANA GRANDE    Se mer på www.hestramarkis.se

HESTRA MARKIS – SOLSKYDD FÖR ALLA LÄGEN
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