
Cubola® skaber et helt unikt og 
smukt uderum, med sit tidløse 
design, vil dette pergolassystem 
passe ind alle steder.

– For flere detaljer klik ind på www.profilmarkiser.dk

CUBOLA ®



CUBOLA ®

Cubola® systemet blev oprindeligt udviklet til de varme him-

melstrøg som beskyttelse mod solen. Men med Cubolas mu-

ligheder for fritstående sol-, vand- og vindafskærmning, er 

det som skræddersyet for det udfordrende danske vejr. Du 

kan med et enkelt tryk på fjernkontrollen styre dugen 360 

gr. rundt og vinkle toppen, så den skærmer bedst mod sol 

eller regn.  Cubola® er simpelthen en revolution inden for 

havestuer.

Denne eksklusive markise udmærker sig ved sit elegante mo-

derne design og nemme montering, og er samtidig en unik 

solbeskyttelse, der kan monteres fritstående, samt på vægge 

og hegn. Samtidig er Cubola® er den første solbeskyttelse, 

der gør sit beskyttende arbejde helt vandret, uden ”plisser-

ing” af dugen, når den køres ind i kassetten.

Selv når dugen er kørt helt ind i kassetten, er rammen i sig 

selv en arkitektonisk berigelse. Det er også muligt at tilkøbe  

screens til montering på siderne, så man kan lukke 

Cubola® helt eller delvist af. Derudover gør et spe-

cielt udviklet system det muligt at placere dugen med 

variabel vinkel. Denne praktiske mulighed giver be-

skyttelse mod den lave sol, og giver også afløb for  

regnvand. 

Rammen om Cubola® er fremstillet af highgrade aluminium. 

Specielt udviklede indre forbindelser sikrer en perfekt sta-

bilitet. De skal også sikre, at ingen bolte eller møtrikker er 

synlige udefra. Maksimale dimensioner for Cubola® er 400 

cm bredde x 400 cm dybde. Højden er variabel, dog max. 300 

cm. For yderligere skygge kan der sættes flere Cubola® i for-

længelse af hinanden.

Ideel til haver, hoteller, restauranter og caféer, hvor beskyt-

telse mod skadelige UV-stråler er påkrævet. 
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Flot ramme i highgrade aluminium

Leveres kun med motor 

Max mål i ét stykke: B:4xL:4xH:3 meter

Standard farver: Hvid (9010) og antracitgrå struktur (7016)

Mod tillæg kan enhver tænkelig RAL farve vælges

Vælg mellem 300 forskellige dugfarver

Forhandles eksklusivt af Profil Markiser
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Fritstående med screens på to sider

To Cubola® hvor dugen er vinklet

Cubola® monteret delvist på læmur

Tre Cubola® monteret side om side 
op ad bygning, og rundt om hjørne.

Fire fritstående Cubola®, monteret
i stor frikant.

Enkelt vægmonteret Cubola®

Fritstående Cubola® på tagterrasse 
med en screen på siden

Seks fritstående Cubola® over stort 

område med udeservering.

Cubola® rammen fås i hvid 
(RAL9010) og antracit tekstureret 
maling (RAL7016) som standard. 

Men enhver anden RAL farve er 
mulig mod en merpris. I kombi-
nation med mange forskellige 
stoffarver, kan du lave dinegen 
individuelle stil.


