
Ge dig själv stiliga oaser.
Fönstermarkiser med ZIP-styrning



Vill du ha ett effektivt solskydd för ditt hem, men är inte beredd att ge avkall på modern, funktionell design?

Vår lösning: Estetiska och vindstabila fönstermarkiser med ZIP-styrning. Tack vare otaliga mönster, färger 
och utföranden har du stor valfrihet att lägga till rena linjer med visuella accenter på din fasad. Kombinerat 
med ett intelligent WAREMA-styrsystem ger dessa fönstermarkiser ett behagligt inomhusklimat i alla lägen. 

Skapa stiliga oaser!

Unna dig semester 
hemma.



Allt går ihop:
Tack vare ZIP-styrning

Våra fönstermarkiser med ZIP-styrning följer 
elegant husets form och skuggar hela fönsterytor 
utan att lämna några ljusglipor. Genom den 
intelligenta sidostyrningen – där markisväven ligger 
med påsvetsad dragkedja – säkerställs exceptionell 
stabilitet och pålitlig infästning också vid hård vind. 
Kort sagt: En välgenomtänkt lösning med perfekt 
kombination av stil och säkerhet! 

▶ WAREMA 
Mobile System
Är du redo för Smart 
Home? Med WMS-
styrning styr du bekvämt 
dina fönstermarkiser 
och belysningen med 
hjälp av en fjärrkontroll 
allt efter dina individuella 
behov.



Gränslösa möjligheter: 
Fönstermarkiser med 
ZIP-styrning

Bygger ni nytt? Dags att modernisera? 
Fönstermarkiser med ZIP-styrning är perfekta 
för designmedveten och säker skuggning från 
ljusa fönster, fasader och rum med mycket 
stora glasytor. Styrningen fästs via skenans 
hållare eller direkt på fasaden. Den elektroniska 
specialdrivningen reagerar på hinder och vind, 
och det garanterar konsekvent säker drift. Ge fritt 
utlopp åt din kreativa sida!

▶ Med fönster
Fullständig sikt ut mot det 
fria: Dessa markisvarianter 
kombinerar en kraftfull 
markisväv med ett fönster 
av PVC-folie. De skyddar 
områden på upp till 12 m² från 
solljuset och – tack vare ZIP-
styrning – också mot vinden.



Runt hörnet: 
Hörnlösning med 
ZIP-styrning

Du älskar arkitektoniska highlights och tänker gärna 
ett steg vidare – kanske också runt hörnet? Tack 
vare innovativ teknik blir våra fönstermarkiser med 
ZIP-styrning enkla att använda också för att skugga 
glashörn eller för terrasser med hörnytor – självfallet 
utan styrskena som ligger i vägen runt hörnet. Så 
visar du din vurm för transparent arkitektur och får 
möjlighet att alltid kunna njuta av en fin utsikt. En 
enkel sak!

▶ Vinterträdgårdsmarkis 
W10
För vinterträdgården eller 
under terrasstaket: W10 
med integrerade LED-
stripes skapar en behaglig 
atmosfär för ditt extra 
bostadsrum.
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Styr dagsljus flexibelt och stilfullt.
Med utomhusjalusier från WAREMA

Lösningar till 
nybygget

My lifestyle. 
Our home.
With WAREMA's new building solutions

Highlights 
fasadpersienner

Highlights 
styrsystem

Highlights markiser 
för vinterträdgården

Bokomfort med perfektion.
Tack vare styrningssystem från WAREMA

Skönt klimat i 
vinterträdgården året om.
Med solskydd från WAREMA.
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WAREMA International GmbH
Nordring 2 • 97828 Marktheidenfeld • Germany
www.warema.com • info@warema.com

Vänd dig till en WAREMA återförsäljare för ytterligare information:

Upptäck SolLjusManagement!
I våra andra broschyrer får du reda på ännu mer om lösningar och produkt-highlights från WAREMA. 
Lätt att ladda hem eller beställa under www.warema.de/prospekte.
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Vi finns här:


