Markiza tarasowa standardowa
Konstrukcja opiera się na stalowej belce kwadratowej, co daje pewną
swobodę w wyborze miejsca zamocowania uchwytów. Opcjonalny aluminiowy
daszek zapewnia osłonę zwiniętej tkaniny.

max. szerokość 7.0m
(na specjalne zamówienie do 12m)

rozwijana falbana w opcji
(dot. typu standard)

max. wysięg 4.1m

kąt pochyłu 5°~60°

kolory konstrukcji:
biały

beż

brąz

grafit

srebrny
grafit

RAL 9010 RAL 1015 RAL 8016 RAL 7021 RAL 9006
RAL 7021

www.markiz.com.pl

Markiza tarasowa w pólkasecie
To elegancka markiza z kasetą, która doskonale prezentuje się na tarasach.
Specjalna konstrukcja uchwytów ramion powoduje, że ramiona są unoszone
do góry, a belka przednia domyka się szczelnie z kasetą osłaniając zwiniętą
tkaninę.

max. szerokość 7.0m
możliwość zastosowania
podpór
(dot. typu standard i półkasety)

max. wysięg 3.6m

kolory konstrukcji:
biały

beż

brąz

grafit

srebrny

kąt pochyłu 5°~40°

grafit
RAL 9010 RAL 1015 RAL 8016 RAL 7021 RAL 9006
RAL 7021

tel. 91 489 45 25

Markiza tarasowa w kasecie
Pełna kaseta o opływowych kształtach nadaje tej markizie nowoczesny i
elegancki wygląd równocześnie osłaniając tkaninę i ramiona przed
czynnikami atmosferycznymi. Aby dodatkowo zwiększyć ochronę tkaniny
zastosowano wewnątrz kasety uszczelki zabezpieczające.

max. szerokość 6.0m
promiennik ciepła
(do wszystkich typów
markiz)

max. wysięg 3.6m
kolory konstrukcji:
biały

beż

brąz

grafit

srebrny

kąt pochyłu 5°~50°

grafit

panel oświetleniowy
(do wszystkich typów markiz)

RAL 9010 RAL 1015 RAL 8016 RAL 7021 RAL 9006
RAL 7021

biuro@markiz.com.pl

,
Markizy balkonowe i poreczowe
Markiza ta jest markizą nadokienno-balkonową przeznaczoną do zacieniania i osłony wnęk okiennych, witryn, balkonów, tarasów i werand. Opuszczane, aluminiowe ramiona
wyposażono w sprężynę, która napina tkaninę i zapobiega składaniu ramion pod naporem wiatru. Dostępna w wersji w kasecie lub bez. Natomiast markiza poręczowa mocowana
jest do balustrady balkonu.
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max. 1.4
biały

kolory konstrukcji

RAL 9010

SPOSOBY MONTAŻU

biały

kolory konstrukcji

beż

RAL 9010 RAL 1013

RODZAJE STEROWAŃ
ręcznesterowane za pomocą korby

Montaż do krokwi dachowej

biały

beż

RAL 9010 RAL 1013

kolory konstrukcji

TKANINY

Zalety:
- trwałość kolorów
- wysoka odporność na działanie czynników
atmosferycznych
- stabilność wymiarowa
-przepuszczalność powietrza przy jednoczesnej
odporności na wodę
Wszystkie materiały akrylowe zostały zaimpregnowane
środkiem ochronnym TEFLON lub SCOTCHGARD.
Stwarza to doskonałą barierę ochronną i wzmacnia
właściwości hydrofobowe tkanin, a ponadto
zapobiega przywieraniu zabrudzeń do materiału.

Montaż do sufitu

Montaż do ściany

m

max. 0.7

automatycznesterowane za pomocą pilota

Oferujemy ponad 200 deseni tkanin.
KSZTAŁTY FALBAN

Sterowania elektryczne
mogą być zaopatrzone w
czujniki słonecznowiatrowe.

głęboka fala

Wysokość standardowej
falbany wynosi 21 cm
(max 40cm).

płytka fala

prosta
oferujemy również profesjonalny montaż na ocieplenie

Markizy
tarasowe
ul. Cukrowa 49
balkonowe
71-004 Szczecin
tel. 91 489 45 25
poręczowe
biuro@markiz.com.pl
www.markiz.com.pl
www.okiennice.net.pl
www.ogrody-zimowe.org.pl
www.swiatrolet.net.pl
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