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horizontální kloubové, kazetové a balkonové
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Markýzy, horizontální kloubové

Riviera

Horizontální kloubová
markýza

Riviera

Riviera

Horizontální markýza s kloubovými rameny
a nosným profilem. Kvalitní konstrukce markýzy
nalézají uplatnění při stínění výkladních skříní, restaurací, rodinných domků, teras, balkonů,
restauračních předzahrádek. Markýzu lze upevnit
do stropu nebo čelně na fasádu.

Uchycení ramene k nosnému
profilu

Provedení: Konstrukci markýzy tvoří konzoly
s nosným profilem, kloubová ramena, válec pro
navíjení látky, výpadový profil a ovládací mechanismus. Markýzu lze ve svinutém stavu chránit
plechovou nebo hliníkovou stříškou upevněnou
pomocí konzol k nosnému profilu. Sklon ramen
v rozsahu min. 5° max. 45°.
Ovládání: Vysouvání a navíjení markýzy se provádí:
a) mechanicky pomocí převodovky klikou
b) elektromotorem - elektromotor lze ovládat vypí-

načem, dálkově nebo pomocí větrné a sluneční
automatiky.
Potah: Speciální markýzová akrylátová látka,
hydrofobní, stálobarevná, rozměrově stálá, odolná
proti plísním. Ze stejného materiálu je zhotoven
i volán, jehož velikost a tvar je volitelný.
Podle potřeby je možné potah opatřit reklamním
nápisem nebo firemním znakem.
Od šířky 8001 a 8501 mm × vyložení 4000 mm
jsou vyráběny vždy dvě markýzy (dvoumodul) se
spojeným válcem a jedním pohonem s možností
překrytí mezery mezi potahy překrývacím pásem
(š. 1000 mm). Mezera mezi potahy je 85 mm.

Uchycení ramene k výpadovému profilu

Technické parametry
Maximální rozměr

Ovládání
Provedení

(mm)

Riviera
šířka 12000 × vyložení 4000 - dvoumodul
šířka 8000 × vyložení 3500 - jednomodul
šířka 8500 × vyložení 4000 - jednomodul
mechanicky pomocí převodovky klikou
elektromotorem
konstrukce v bílé barvě

Riviera s navíjecím volánem, pružinový systém, max. rozměr šíře
2935 mm × výška 800 mm
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Výrobní rozměry markýzového jednomodulu
šíře
šíře
šíře
šíře
šíře
šíře

min. 1946
min. 2438
min. 2968
min. 3460
min. 3950
min. 4610

mm,
mm,
mm,
mm,
mm,
mm,

max. 8000
max. 8000
max. 8000
max. 8000
max. 8000
max. 8500

mm
mm
mm
mm
mm
mm

při
při
při
při
při
při

vyložení
vyložení
vyložení
vyložení
vyložení
vyložení

1500
2000
2500
3000
3000
4000

mm
mm
mm
mm
mm
mm

Tvary volánů
1
2
3
4
5

Barvy a látky markýz
Vzorník si vyžádejte u svého obchodního zástupce.
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Markýzy, horizontální kloubové

Rodi-M

Horizontální kloubová
markýza

Rodi-M

Rodi-M

Horizontální markýza s kloubovými rameny. Lehká
konstrukce markýzy nachází uplatnění při stínění výkladních skříní, rodinných domů, balkonů.
Markýzu lze upevnit do stropu nebo čelně na
fasádu.

Umístění převodovky, pohled
na univerzální konzolu

Provedení: Konstrukci markýzy tvoří dvě boční
konzoly, mezi kterými je uchycen válec pro navíjení plátna. Na těchto konzolách jsou připevněna
ramena, která jsou zakončena výpadovým profilem. Sklon ramen je min. 5° a max. 70°. Markýzu
lze ve svinutém stavu chránit plechovou nebo hliníkovou stříškou upevněnou pomocí konzol.

načem, dálkově nebo pomocí větrné a sluneční
automatiky.
Potah: Speciální markýzová akrylátová látka,
hydrofobní, stálobarevná, rozměrově stálá, odolná
proti plísním. Ze stejného materiálu je zhotoven
i volán, jehož velikost a tvar je volitelný.
Podle potřeby je možné potah opatřit reklamním
nápisem nebo firemním znakem.

Ovládání: Vysouvání a navíjení markýzy se provádí:
a) mechanicky pomocí převodovky klikou
b) elektromotorem - elektromotor lze ovládat vypí-

Uchycení ramene

Technické parametry
Maximální rozměr
Ovládání
Provedení

(mm)

Riviera
šířka 5000 mm × vyložení 2500 mm
mechanicky pomocí převodovky klikou
elektromotorem
konstrukce v bílé barvě

Uchycení ramene k výpadovému profilu
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Výrobní rozměry markýzového jednomodulu
šíře min. 1940 mm, max. 5000 mm při vyložení 1500 mm
šíře min. 2430 mm, max. 5000 mm při vyložení 2000 mm
šíře min. 2910 mm, max. 5000 mm při vyložení 2500 mm

Tvary volánů
1
2
3
4
5

Barvy a látky markýz
Vzorník si vyžádejte u svého obchodního zástupce.
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Markýzy, horizontálníí kazetové

Vegas

Horizontální kazetová
markýza

Vegas

Vegas

Luxusní markýza s kloubovými rameny a samonosnou hliníkovou kazetou uzavřenou výpadovým
profilem ve tvaru C, která je konstruována pro
celoroční ochranu látky před nepřetržitým vlivem
počasí.

Vegas

Provedení: Konstrukci markýzy tvoří nosný profil, válec pro navíjení látky, kloubová ramena
z vytlačovaného hliníku, výpadový profil, ovládací mechanismus a samonosná 2-dílná hliníková
kazeta s odnímatelným horním krytem. Markýzu
lze namontovat čelně na fasádu nebo do stropu.
Sklon ramen v rozsahu min. 5°, max. 35°.

Potah: Speciální markýzová akrylátová látka,
hydrofobní, stálobarevná, rozměrově stálá, odolná
proti plísním.
Podle potřeby je možné potah opatřit reklamním
nápisem nebo firemním znakem.
Markýzu je možné doplnit o profil se zabudovanými světly, který se připevňuje na nosný profil (max.
délka profilu 3500 mm).
Od šířky 6510 mm do 12000 mm je potah markýzy
dělen na 2 ks. Mezera mezi plátny je cca 70 mm.

Ovládání: Vysouvání a navíjení markýzy se provádí:
a) mechanicky pomocí převodovky klikou (doporučujeme do šířky 6500 mm)
b) elektromotorem - elektromotor lze ovládat vypínačem, dálkově nebo pomocí větrné a sluneční
automatiky.
Vegas

Technické parametry
Maximální rozměr

Ovládání
Provedení

(mm)

Venezia
šířka 6000 × vyložení 4000
šířka 6500 × vyložení 3500
šířka 12000 × vyložení 3000
mechanicky pomocí převodovky klikou
elektromotorem
konstrukce v barvě bílé (RAL 9016), hnědé (RAL 8019), stříbrné
(RAL9006)
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Výrobní rozměry markýzového jednomodulu
šíře
šíře
šíře
šíře
šíře
šíře

min. 1900
min. 2400
min. 2900
min. 3400
min. 3900
min. 4400

mm,
mm,
mm,
mm,
mm,
mm,

max. 12000 mm při vyložení 1500 mm
max. 12000 mm při vyložení 2000 mm
max. 12000 mm při vyložení 2500 mm
max. 12000 mm při vyložení 3000 mm
max. 6500 mm při vyložení 3500 mm
max. 6000 mm při vyložení 4000 mm

Barvy a látky markýz
Vzorník si vyžádejte u svého obchodního zástupce.
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Markýzy, horizontálníí kazetové

Brustor B-25

Horizontální kazetová
markýza

Brustor

Detail kazety ve svinutém stavu

Brustor

Uchycení stropní

Kazetová markýza s kloubovými rameny je vhodná
do míst, kde by odkrytá konstrukce působila rušivě. Kazeta chrání látku a konstrukci ve svinutém,
stavu před nepříznivým vlivem počasí. Celkově
působí kompaktním, moderním dojmem.

načem, dálkově nebo pomocí větrné a sluneční
automatiky.

Provedení: Konstrukční řešení markýzy využívá
profilovaného kazetového krytu současně jako
nosníku. Mechanická převodovka je namontována z vnitřní strany kazety. Výpadový profil po
stažení markýzy uzavře prostor kazety. Markýzu
lze namontovat čelně na fasádu nebo do stropu.
Sklon ramen v rozsahu min. 5°, max. 38°.

Podle potřeby je možné potah opatřit reklamním
nápisem nebo firemním znakem.

Potah: Speciální markýzová akrylátová látka,
hydrofobní, stálobarevná, rozměrově stálá, odolná
proti plísním.

Ovládání: Vysouvání a navíjení markýzy se provádí:
a) mechanicky pomocí převodovky klikou
b) elektromotorem - elektromotor lze ovládat vypí-

Uchycení boční

Technické parametry
Maximální rozměr
Ovládání
Provedení

(mm)

Brustor B-25
šířka 6000 × vyložení 3000
mechanicky pomocí převodovky klikou
elektromotorem
konstrukce ve všech odstínech RAL

Detail kazety s otvorem pro
kliku
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Výrobní rozměry markýzového jednomodulu
šíře
šíře
šíře
šíře

min. 2050
min. 2570
min. 3000
min. 3500

mm,
mm,
mm,
mm,

max. 6000
max. 6000
max. 6000
max. 6000

mm
mm
mm
mm

při
při
při
při

vyložení
vyložení
vyložení
vyložení

1500
2000
2500
3000

mm
mm
mm
mm

197

235

Parametry uchycení

140

Uchycení boční

152

Uchycení stropní

Barvy a látky markýz
Vzorník si vyžádejte u svého obchodního zástupce.
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Markýzy, balkonové s bočními rameny

Haiti

balkonová markýza
s bočními rameny

Haiti

Haiti

Markýza je vhodná k zastínění balkónů a lodžií od
přímého slunečního záření. Je snadno montovatelná pomocí stavitelných stojin.

Detail horního uchycení /
detail spodního uchycení

Potah: Speciální markýzová látka, hydrofobní,
stálobarevná, rozměrově stálá, odolná proti plísním. Ze stejného materiálu je zhotoven i volán
150 mm vysoký. Tvar volánu je zvolitelný.

Provedení: Kovová konstrukce, stojiny stavitelné
mezi strop a podlahu, válec pro navíjení látky, konzoly, výklopná ramena; výpadový profil a ovládací
mechanismus. Stojiny se dají nastavit v rozpětí
výšky od 2 150 mm do 2 800 mm.
Ovládání: Mechanicky pomocí převodovky klikou.
Možnost nastavení sklonu ramen do 120°.

Detail převodovky

Technické parametry
Maximální rozměr

(mm)

Haiti
šířka 4000 × vyložení 1100
maximální úhel sklonu 120° / plátno 1600 mm

Ovládání

mechanicky pomocí převodovky klikou

Provedení

konstrukce v šedé barvě (RAL 7032 struktura)

Detail uchycení bočního ramene
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Tvary volánů
1
2
3

Barvy a látky markýz
Vzorník si vyžádejte u svého obchodního zástupce.
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Markýzy, balkonové s bočními rameny

Rimini

balkonová markýza
s bočními rameny

Rimini

Rimini

Markýza slouží k zastínění ploch od přímého
slunečního záření. Je vhodná na balkóny, lodžie,
výkladní stříně a okna. Přispívá k vytváření příjemného ovzduší v parném létě a dotváří estetický
vzhled budov.

Rimini

Provedení: Konstrukci markýzy tvoří válec pro
navíjení látky, konzoly, výklopná ramena s pružinami, výpadový profil a ovládací mechanismus.
Ramena lze vyklopit do 120°. Markýzu lze ve
svinutém stavu chránit plechovou nebo hliníkovou
stříškou, upevněnou pomocí konzol.

Potah: Speciální markýzová látka, hydrofobní,
stálobarevná, rozměrově stálá, odolná proti plísním. Ze stejného materiálu je zhotoven i volán,
jehož tvar a velikost jsou volitlné.
Podle potřeby je možné potah opatřit reklamním
nápisem nebo firemním znakem.

Ovládání: Vysouvání a navíjení markýzy se provádí:
a) mechanicky pomocí převodovky klikou. Při ovládání z místnosti se používá klika s kloubem 90°
z niklové oceli.

Univerzální konzola / Rameno
s výpadovým profilem

Technické parametry
Maximální rozměr
Ovládání
Provedení

(mm)

Haiti
šířka 5000 × vyložení 1800
mechanicky pomocí převodovky klikou
elektromotorem
konstrukce v bílé barvě

Držák ramene
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Výrobní rozměry markýzového jednomodulu
šíře min. 1000 mm, max. 5000 mm
vyložení 600, 800, 1 000, 1200, 1400, 1600, 1800 mm

Orientační hmotnost na 1 bm je 5 kg.

Tvary volánů
1
2
3

Barvy a látky markýz
Vzorník si vyžádejte u svého obchodního zástupce.
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