
Markiseduk

Vi leverer duker fra markedets ledende produsenter av markiseduk.

Kvalitet er viktig!
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Dukene vi bruker i produksjon av våre markiser leveres primært av Sandatex.
Sandatex er Skandinavias ledende dukleverandør til produsenter av 
solbeskyttelse.
Dukene finnes i et stort fargespekter, fra ensfargede til flerstripete duker.

Produktinformasjon

Bredde: 120 cm
Garn nr: NE 20/2
Impregnering: Ja (UNI-EN 24920) Teflon finish
Sammensetning: 100% spinnfarget akryl
Lysekthet: 7-8 på en skala med 8 graderinger
Vaskbarhet: Lunken såpevannsløsning (maks 30 °)
Vannsøyle: 300mm
Vekt vev: 300 g/m²

Dukbytte

Du har hatt markiser i noen år, og brukt dem mye?

Det er ikke til å unngå at “tidens tann” også tærer på markisedukene. 
Spesiellt smuss, forurensning og nedfall fra omkringliggende trær gjør sitt til at 
markisedukene får et noe “slitt” utseende etter noen år.

Dessuten har du kanskje malt huset siden markisene ble satt opp. Uheldig med 
malingssøl? Eller kanskje du skiftet husfarge slik at markisene ikke lenger “
matcher”? Det hjelper lite med et flott nymalt hus hvis markisene drar ned 
helhetsinntrykket.

Løsningen kan være å bytte duk!

Les mer om Sandatex på www.sandatex.se

”Kvalitetsduker fra Sandatex”

Ta kontakt med en av våre salgsrepresentanter for ytterligere informasjon, samt et uforpliktende besøk.
Tlf: 63 91 20 60

Din markiseduk er en investering. Med riktig stell beholder den sin farge og 
form i mange år. 

Så ta hånd om den på ordentlig vis. Vask med myk børste, lunkent vann og 
vanlig oppvaskmiddel. 

Sandatex teflonbehandlede og ekstra kraftige stoffer lover deg dessuten 
mange år sammen med din markise.
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Tips for rengjøring av din 
markiseduk

1. Børst vekk løs skitt 
2. Bruk svamp eller klut med lunkent 
    vann med milde og vannløselige  
    rengjøringsmidler (f.eks.grønnsåpe) 
    og skyll godt av. 
3. Bruk IKKE rengjøringsmiddel med 
    slipemidler. 
4. Bruk IKKE høytrykksspyler 
5. Bruk  ikke vann som   
    holder over 40 grader.


