
Læhegn SL400 er den ideelle løsning til 
den vindblæste terrasse, og til at yde 
maksimal beskyttelse af privatlivets fred 
på udsatte steder. 

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

SL400 LÆHEGN

Vinkelbeslag til frontprofil



SL400 LÆHEGN

Denne horisontale udspændte markise ska-

ber privatliv, skygge samt læ på terrasser 

og altaner. SL400 kan også anvendes som 

sidemarkise for en terrassemarkise. Den 

stilfulde kassette af ekstruderet alumi-

nium, beskytter dugen når den er trukket 

ind. Dette læhegn er yderst let at betjene, 

frontprofilet er forsynet med et indbygget 

hjul, hvilket gør det let at styre. En stærk 

fjeder integreret i valserøret sikrer, at dug-

en står helt udspændt, når SL400 er i brug. 

Frontprofilet fæstnes (med børnesikring) 

til et beslag på væggen eller en fritstående 

stolpe, som enten støbes eller skrues fast i 

underlaget. 



Fakta om SL400 LÆHEGN

·

·

·

Læhegn SL400 findes som standard i følgende RAL farver: 9016 

hvid, 8019 brun, 1015 elfenben, 3005 bordeaux, 6009 grøn, 5011 

blå, 7021 sortgrå, 7016 antracitgrå, 9006 sølv/alu og 9001 råhvid. 

Mod merpris kan læhegnet leveres i enhver tænkelig RAL farve.

SL400 leveres med enten almindelig markisedug, fremstillet af 

akryl, som er farvet helt ind i fibrene, hvilket giver levende og 

utroligt holdbare farver, eller med perforeret screendug, hvor 

det er muligt at skimte igennem. Vi tilbyder op til flere forskel-

lige kollektioner, og det er muligt at vælge mellem flere hund-

rede dugdesigns. Vælges der en stribet dug, vil striberne være 

lodrette.

Der kan vælges mellem to varianter: lige dug eller dug med 

hældning fra 5-15 grader.



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

Teknik for SL400 LÆHEGN

Profil Markiser
Vassingerødvej 15 
3540 Lynge 
T: +45 4810 5400
E: salg@profilmarkiser.dk

Mast til gulvmontage 
af frontprofil

Kassettemål. Vælg højre- eller venstrevendt Monteringsvinkel for kassette Vinkelbeslag til frontprofil

Gulvmontering 
i beton

Beslag til vægmontering 
af frontprofil

Mast til montering af 
frontprofil på f.eks. altan

Montering i græs 
eller jord

Dimensioner          Lige version              Skrå version

1350 mm

2150 mm

1000 mm

4000 mm

600 mm

2400 mm

Ikke muligt

1450 mm

2550 mm

1000 mm

4000 mm

600 mm

2400 mm

5° - 15°

Min. højde (inkl. 50 mm fra jorden)

Max. højde (inkl. 50 mm fra jorden)

Min. udfald

Max. udfald

Min. højde frontprofil

Max. højde frontprofil

Vinkel
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