
   
 

Hestra Duox – Produktinfo 

 

Hestra Duox har många användningsområden och är särskilt användbar när det inte finns väggar, tak 

eller andra möjligheter att fästa solskyddet vid. Trädgårdar, parker, förskolor, uteserveringer etc är 

några av ställena som produkten ofta monteras upp på. 

Hestra Duox bygger på ett unikt självbärande system med tre olika valmöjligheter vad det gäller 

monteringsfötter och infästning. 

Profilerna, som är lackade, består av stål och aluminium. 

Hestra Duox har en T-profil av aluminium som sammanlänkar profilerna och samtidigt låser dem med 

en genomgående bult. Produkten innehåller även ett tvärslag som skapar ytterligare stabilitet. Detta 

gör att markisen håller sig stadig och intakt.  

Det är viktigt, för produktens funktion och prestanda, att markarbetet till infästningsalternativet görs 

ordentligt.  

Systemet har tre olika monteringsfötter där fot A eller B ligger som standardval, men fot C innebär 

ett tillval. 

 Fot A bultas i marken, gärna på en gjuten platta eller liknande. Fungerar även att fästa i trädäck.  

     

Fot B ger alternativet att gjuta ner foten i marken.  

  

Fot C (är tillval) innebär att foten får profilbitar att skruva fast i lämpligt material. 

   

Vid gjutning av platta är rekommendation är att gjuta en kub på 0,5 x 0,5 x 0,5m. 

Vid rätt densitet på betongen (2.000 kg/m2) ger detta en tyngd om 250kg till vardera ben. 



   
 
 

Produkten är CE-märkt och uppfyller kraven på Europastandard EN 13561.     

Armarna som bygger på ART-systemet är testat att för att överskrida 60 000st operationscyklar. 

Vinklar och dukspänning är också beräknade för att förhindra att armarna sliter på väven under in- 

och utkörning av markisen. 

Hestra Duox har ett dubbelt armfäste som placeras flexibelt längs bärprofilen, utan att behöva borra 

särskilda hål. 

Önskad lutning kan ställas och låsas för att förhindra påverkan av kraftig vind. Lutningen kan ställas 

upp till 20o.  

 

 

Maxstorlek 6m x (3 + 3m), gäller vid motordrift. Med vevreglage är maxstorlek 5m x (2,5 + 2,5m) 

 

 

Byggmått låda                Minimimått, centrum stolpe och armfäste 

    


