
Terrea
Terrassemarkiser
Skaff deg et stort frirom.

Der SonnenLichtManager



2



For å gjøre terrassen eller balkongen din 
like koselig som du har det innendørs, er det 
viktig med god beskyttelse mot solen. Med 
en Terrea markise får hele familien en unik 
plass utendørs for arbeid, lek og avslapning.

Terrea markisene har høy kvalitet, og den 
attraktive designen og de fine fargene gir 
maksimal frihet i utformingen. Det gjennom-
tenkte tilbehøret gir komfortabel betjening og 
et stort pluss i livskvalitet.

Gled deg over maksimal kvalitet og funk-
sjonssikkerhet. Vi legger stor vekt på lang 
holdbarhet, så du får glede av utendørsopp-
levelsen i lang tid.

Terrea terrassemarkiser

Gi form 
til uterommet

200
Stativfarger

300
Stoffvarianter

Komfortable 
styringer





Oval kassett

Kassettmarkiser

Slapp av
utendørs – 
med perfekt 
værbeskyttelse

Kubisk kassett

Med WAREMA kassettmarkise kan du nyte hver 
eneste soldag akkurat som du ønsker. Og ikke 
bare når det gjelder de behagelige temperature-
ne. Markisen har med kompakte kassettdimen-
sjoner og er et skikkelig blikkfang.  
Ikke rart, med denne designen, det store 
utvalget av stoffer, stativfarger og tilbehør for 
maksimal komfort. 

Den lukkede kassettmarkisen gir maksimal 
beskyttelse mot vind og vær. I innkjørt tilstand 
befinner stoffet, leddsveiven, drevet og alle de 
andre deler av konstruksjonen seg inne i kas-
setten og er godt beskyttet mot vær og vind.

Kubisk eller oval – en passende 
løsning for enhver byggestil

Liker du det rent og strømlinjeformet? Da blir du 
begeistret over den kubiske kassettformen. Med 
sin hjørnekompakte byggform føyer den seg 
sømløst inn i moderne arkitekturer med flatt tak 
eller pulttak.

Ovale kassetter føyer seg stilfullt inn i enhver 
fasade, og beskytter både duken og sveiven 
mot vind og vær. Denne kassettmarkisen 
garanterer en stemningsfull trivselsatmosfære. 
Den kompakte designen integreres diskret i 
bygningsfasaden, og gir likevel skygge til store 
flater på en stilfull måte.



Kubisk 
kassett-
markise
Terrea K50

Kubisk 
kassett-
markise 
Terrea K70

Inspirasjoner

Kubiske kassettmarkiser



Ovale 
kassett-
markiser 
Terrea 550/580

Ovale 
kassett-
markise 
Terrea K60

Inspirasjoner

Ovale kassettmarkiser



Kassettmarkiser
En kassettmarkise fra WAREMA er 
en ideell solskjerming når man ønsker 
skygge og har lite plass til rådighet. 
Stoffet forsvinner helt inn i kassetten 
og er beskyttet mot vind og vær i alle 
posisjoner når den er kjørt inn. I tillegg 
imponerer den med sitt attraktive  
utseende de gjennomtenkte detaljene.

4  LED-striper
Integrerte LED-striper 
i kassett og/eller 
utfallsprofil er fjernstyrte 
og kan dimmes

1  WMS radiostyring
Komfortabel betjening via 
håndsender, veggsender, 
smarttelefon eller 
nettbrett

3  Fargeutvalg
Stort farge- og 
designutvalg for 
stativ og duk

2  Kapperullegardin
Perfekt beskyttelse  
også mot lav sol,  
f.eks. på vestsiden

Terrea terrassemarkiser

Utstyrskjennetegn av høy kvalitet
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Terrea K70 Bredde Utfall

Uten kapperullegardin 7,0 m 3,5 m

Uten kapperullegardin 5,5 m 4,0 m

Med kapperullegardin 6,0 m 3,5 m

Terrea K60 Bredde Utfall

Uten kapperullegardin 7,0 m 4,0 m

Med kapperullegardin 7,0 m 3,5 m

Terrea K50 Bredde Utfall

Uten kapperullegardin 5,0 m 3,0 m

Med kapperullegardin 5,0 m 2,5 m

Terrea 580 Bredde Utfall

Uten kapperullegardin 5,5 m 3,0 m

Med kapperullegardin 5,5 m 2,5 m

Terrea 550 Bredde Utfall

Uten kapperullegardin 4,5 m 2,5 m



Knekkarmmarkiser
Knekkarmmarkiser er allsidige  
allroundere i solskjermingsprogram-
met fra WAREMA. Det store utvalget 
av stoffmaterialer og farger på stoff 
og stativ gjør at markisen føyer seg 
harmonisk inn på enhver terrasse. Den 
valgfrie kapperullegardinen sørger for 
perfekt beskyttelse – også når solen 
står lavt.

8  Sidemarkise
Beskytter mot vind, 
lav sol og 
nysgjerrige blikk

7  Varmelampe

Infrarød-kvarts-teknologi 
eller design-varmelampe 
med tonet glasskeramikk

5  Drev
Kan betjenes med 
sveiv eller motor, som 
ekstrautstyr også via 
radio

6  Svingedrev
Ved å dreie lett på 
sveiven kan hellingen  
på markisen tilpasses 
solens posisjon

7

2

3

6

5

1

Terrea G60 Bredde Utfall

Uten kapperulle-
gardin

7,0 m 4,0 m

Med kapperulle-
gardin

7,0 m 3,5 m

Terrea H60 Bredde Utfall

Uten kapperulle-
gardin

7,0 m 4,0 m

Med kapperulle-
gardin

7,0 m 3,5 m



Halvlukket 
markise

Åpen markise

Terrea knekkarmmarkiser er allsidige 
allroundere i solskjermingsprogrammet fra 
WAREMA. Fordi de tar liten plass, skaper 
Terrea markiser fra WAREMA enhver smal 
balkong eller enhver stor terrasse om til et 
sval og skyggefullt velværested.

En annen fordel: Terrea knekkarmmarkise 
har et stort utfall, så også utstikkende 
balkonger eller terrasser kan dekkes 
fullstendig. Det betyr: perfekt solskjerming 
på liten plass.

Knekkarmmarkiser

Skyggeskaper med stil –
for optimal romutnyttelse



Åpen
knekkarm-
markise 
Terrea G60

Halvlukket
knekkarm-
markise 
Terrea H60

Inspirasjoner



Den optimale kapperullegardinen
Kapperullegardinen beskytter mot lav sol og nysgjerrige blikk 
utenfra. Avhengig av markisetype kan kapperullegardinen  
betjenes bekvemt med sveiv eller en WMS Håndsender.

Kapperullegardin med WMS komfortstyring ● 
Kapperullegardin med sveiv ○

G60 H60 550 580 K60 K50 K70

● ● – ○ ● ○ ●

Innebygget LED-belysning som kan dimmes
Den integrerte LED-belysningen i utfallsprofil og / eller 
kassetten kan justeres individuelt takket være WMS-dimmeren.  
Fra sterkt lys til en stemningsfull atmosfære-belysning – alle 
lysvarianter er mulige for koselige sommerkvelder.

WMS radiostyring
Det komplette Terrea markiseprogrammet er tilgjengelig med 
integrert WMS-styring og WMS-vindsensor, som beskytter 
markisen mot uvær. Markisen kan betjenes bekvemt med en 
håndholdt sender eller veggsender eller med en smarttelefon 
med WMS WebControl pro uansett hvor du befinner deg. Med 
WMS-vindsensor (tilleggsutstyr) kan markisen trekkes inn auto-
matisk og er derfor beskyttet mot storm.

UltraSeamTM

Med UltraSeam ™-teknologien minimeres viklefoldene og 
trykkmønstre på akrylkvaliteter. Den spesielle limprosessen 
muliggjør en betydelig forbedret opprulling, og takket være  
jevn høyde på stoffet, også i søm- og kantområdet. Spesielt i 
solskinn er UltraSeamTM nærmest usynlig og sørger for et jevnt 
utseende på markisen.

G60 H60 550 580 K60 K50 K70

● ● – ● ● ● ●

G60 H60 550 580 K60 K50 K70

● ● ● ● ● ● ●

G60 H60 550 580 K60 K50 K70

● ● ● ● ● ● ●

Terrea terrassemarkiser

Funksjonene
gjør forskjellen



Opplev en eksklusiv fargeverden
Aluminiumsdelene til Terrea markiser fås i mer enn 200 trendy 
farger, avhengig av modell.

WAREMA Fargeverden ●

Utvalgte standardfarger, Fargeverden ekstrautstyr ○ 
(trafikkhvit RAL 9016, hvitaluminium 
RAL 9006, antrasitt jernglimmer W 4916) 

G60 H60 550 580 K60 K50 K70

● ● ○ ○ ● ○ ●

Varmeapparat gir velvære
Også når du vil bruke terrassen din om kvelden selv om  
temperaturen synker: med designvarmelampe (2200 watt)  
med tonet glasskeramikk kan du nyte kveldene under  
markisen enda lenger.

G60 H60 550 580 K60 K50 K70

● ● ● ● ● ● ●

WAREMA stoffkolleksjon
Markiseduker fra WAREMA oppfyller de høyeste kvalitetskrave-
ne og tilbyr over 300 designer – det er ingen grenser for valg, fra 
moderne glatt design til klassiske blokkstriper. Det er forskjellige 
kvaliteter å velge mellom for individuelle behov, for eksempel: 
Acryl Perfora eller Acryl All Weather.

G60 H60 550 580 K60 K50 K70

● ● ● ● ● ● ●

Digitale hjelpere

Pluss i
komfort…

Smarthus for hele hjemmet
Du kan betjene hele hjemme ditt (solskjerming, lys, opp-
varming, husholdningsapparater etc fra ulike produsenter) 
gjennom bare én app. Med WMS homee har du oversikt 
over alle sammenkoblede apparater, og kan betjene dem 
uansett hvor du befinner deg, også via stemmestyring.

Med den modulære Smarthus-sentralen homee  
kan du nettverkskoble hjemmet ditt helt etter dine  
egne personlige behov. Også allerede  
eksisterende WMS-produkter kan helt  
enkelt integreres i et homee-nettverk. 
www.warema.com/homee

…for planlegging og utforming
Visualiser din drømmemarkise med  
WAREMA Konfigurator eller live på  
din egen terrasse med Augmented  
Reality-appen vår, WAREMA Designer – 
gratis tilgjengelig for Android og iOS! 
Du finner begge verktøyene på 
www.warema.com/designer



Sidemarkise

Allsidig beskyttelse av privatlivet
på balkong og terrasse



Sidemarkise

Allsidig beskyttelse av privatlivet
på balkong og terrasse

Nyt sommeren 
helt uforstyrret
Været kommer ikke alltid ovenfra. 
Når det blåser eller solen står lavt, gir en 
sidemarkise optimal trippelbeskyttelse 
mot vind, sol og nysgjerrige blikk.

Attraktiv, beskyttet og gjennomtenkt
Med skrånende elle rett dukforløp kan side-
markisene optimalt tilpasses til f.eks.  
hellingen av terrassetak og vinterhager.

I innkjørt tilstand er duken optimalt beskyttet 
mot støv og smuss i kassetten. Sidemarkisen 
kan trekkes ut så lett som bare det.



WAREMA International GmbH 
Dillberg 14 • 97828 Marktheidenfeld • Germany 
www.warema.com

Du treffer oss her:

Hvis du ønsker mer informasjon, kan du henvende deg til din WAREMA-forhandler.

Tre skritt til din
Terrea terrassemarkise
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1
Produktkonfigurasjon  
og avtale

2
Utstedelse og 
rådgivning

3
Bestilling og 
montering


