
Tak för öppet läge
AMA RA90



AMA RA90:
en fullsATT 
sATelliT

Mitt på torget. På innergården eller i en 

lummig park. Var vill du ha en fristå-

ende, väderskyddad serveringsyta? Hur 

långt från köket kan du servera mat?

BåDe sol- och 
RegnskyDD

RA90 är ett fristående solskydd som 

skuggar ca 25 gäster. Tack vare vår 

unika Sunrain-väv av PVC skyddar 

markisen lika bra mot regn! Den är 

dessutom testad enligt vindklass 2.

Bygglov
Behövs inTe

Utan krav på bygglov ökar möjligheten 

till en attraktiv placering av uteserve-

ringen. Markisen står stadigt utan hål i 

marken på två ben som förankras med 

tyngder.



TRe på RAD
geR 133 m2

En mötesplats som uppmärksammas. 

En servering som är rationell. Mer yta 

har flera fördelar. Tre markiser kan 

seriekopplas utan irriterande glipor. 

Ytan ”under tak” blir lika stor som en 

vanlig villa.

BöRjA TiDigT, 
sTäng senT

Inbyggd kvalitet förlänger din utesäsong. 

Med tillval som belysning och kvartsvär-

mare är markisen rustad för vår och 

höst – eller kulna dagar med ”svenskt 

sommarväder”.

yTA uTe ökAR 
inTäkTen

En RA90 markis på 45 m2 rymmer ca 

30 sittplatser. Vid högsäsong kan en 

sittplats omsätta ca 4 000 kr* per dag 

kl 12-24. Hela serveringsytan omsätter 

då ca 120 000 kr/dag. Med en ”vinst-

marginal” på 10 % kan en markis för ca 

100 000 kr betala sig på strax över en 

(regnig) sommarvecka!

*Räkneexemplet ovan är baserat på info från Sturehof 

och Berns i Stockholm, Stora Teatern i Göteborg, samt 

Babel-Jeriko i Malmö.

specifikATioneR
Mått: Längd 6,5 m. Projicering 3,5+3,5 = 7 m.  

Max yta 45,5 m2. Seriekopplad x 3 = 133 m2.  

Std höjd 3,0-3,2 m, max 3,5 m.

klassning: Vindklassad enligt Europanorm EN13561, 

vindklass 2 vilket motsvarar vindstyrka ca 10m/s. 

Regnklassad enligt Europanorm EN13561, regnklass 

2 vilket motsvarar 56 l/m2xh.

kulör: Silver eller vit som standard, valfri kulör finns 

som tillval.

Tillval:

– motor + automatik 

– integrerad belysning

– integrerad kvartsvärmare

– vindstag (gör att markisen klarar upp till 18 m/s)

– markförankring

– ståbord på stativ

– inklädnad, ex bänk över stativens vikt

– sidomarkis SA50
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