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REX markiser stenger 
for varmen, men ikke 
for utsikten.
Fordelen med REX markiser er at de 
er konstruert både for å stenge for 
varmen og for å beholde utsikten. 
Med REX markiser kan du f.eks lett 
følge med barna når de leker ute 
mens du jobber inne. REX markiser 
hjelper deg å beholde både et beha-
gelig inneklima og en god romfø-
lelse. I visse tilfeller kan du selvfølge-
lig velge å slippe markisene helt ned 
for å dempe både varmen og lyset 
maksimalt - f.eks på barnerommet 
når barnet sover. REX markiser har 
lang levetid, er lette å betjene og 
kan utsyres med motorer, automa-
tikk og fjernkontroll. 
REX vindusmarkiser sikres auto-
matisk med vår genial låsearm. 
Terrassemarkiser sikres elegant med 
støttestag fra REX.

Hercules terrassemarkise med justerbar vinkel som standard

Jupiter terrassemarkise gjør det mulig å montere der få andre kan

REX markiser er lette å 
bruke og å ta vare på
Alle terrasse- og vindusmarkiser fra REX 
kan utstyres med sterke, spesialbygde 
motorer. Disse skjules i markisens rør 
og gjør det mulig å kjøre én eller flere 
markiser ut eller inn, samtidig eller hver 
for seg. Dette gjøres med kun én enkel 
fjernkontroll - og uten at du behøver å 
gå ut! 
REX gir deg full kontroll og maksimum 
komfort, enten du velger motorer med 
eller uten automatikk, motorer med 
eller uten fjernkontroll, eller ganske 
enkelt, den gode, gamle sveiven!

REX markiser gir ditt hjem 
et eksklusivt og vakkert 
utseende.
Med over 40 års erfaring er REX stolt 
over å være en produsent som er aner-
kjent for pene, praktiske og pålitelige 
kvalitetsprodukter.

REX markiser forlenger utesesongen - enkelt og effektivt
REX Hercules terrassemarkise med justerbar vinkel er perfekt når solen er lav og du vil  
forlenge utesesongen. Det unike er at vinkelen justeres uten spesialverktøy, uten at du må 
klatre opp og fininnstille. Alt du trenger er sveiven som følger med markisene. Enklere kan 
det ikke bli! 
REX markiser gjør ikke bare terrassen til en mer trivelig uteplass når solen står på. Det blir 
også mer behagelig å bruke terrassen sene sommerkvelder lenge etter at solen er gått ned, 
eller på dager når solen gjemmer seg bak noen letteregnskyer. Våre støttestag sikrer marki-
sen i dårlig vær.
Velg mellom Hercules og Jupiter terrassemarkise med bom fra REX. Begge er gode eksempler 
på REX’ nytenkning og god design. Begge har justerbar vinkel.

Alle REX terrasse- og vindusmarkiser kan leveres med rette kapper, man unngår kantebånd 
og kappene får lengre levetid.

REX støttestag sikrer dine 
terrassemarkiser på 1-2-3
Enkel å bruke og lett å montere på  
gamle eller nye terrassemarkiser.

Fjernkontroll finnes for både  
terrasse- og vindusmarkiser

REX Jupiter med bom og justerbar 
vinkel som standard: Perfekt for lave 
utspring, lave hus, dører som slår ut, ønske om friere 
passasje, eller når man rett og slett ønsker den beste romfølelsen.

REX Hercules terrassemarkise med justerbar vinkel som 
standard: Også mulig å montere der få andre kan.

REX markiser er helnorske, utviklet 
og produsert i Norge for norske forhold.

Gjennomtenkte løsninger for 
maks behag og norske forhold

Slipp markisen helt ned for å dempe 
både varmen og lyset maksimalt

Nyhet!

REX vindusmarkiser stenge for varmen 
men ikke for utsikten

REX vindusmarkiser for et behagelig 
inne klima og god romføleslse

1. Ta ned
2. Dra ut
3. Lås






