Markýza

DESIGN, DESIGN PLUS

DESIGN
DESIGN PLUS
Výsuvná kloubová markýza DESIGN snoubí eleganci s komfortem.
Charakteristický designový přední profil propůjčuje markýze nezaměnitelný vzhled.
Typ DESIGN PLUS díky své dokonalé konstrukci překřížených ramen
umožňuje výsuv markýzy větší, než je její samotná šířka.
K zabránění podsvícení markýzy můžeme využít markýzu doplněnou
o systém Ombramatik, který umožňuje plynulou regulaci sklonu ramen.

Pro další informace o produktech značky CLIMAX kontaktujte nejbližšího
obchodní partnera CLIMAX nebo navštivte www.climax.cz
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Markýza typ DESIGN, DESIGN PLUS

DESIGN
Vyobrazení výrobku
Typ otevřený

Typ s krycí stříškou

Typ s krycí stříškou a zadním krytem

Látka je při stažení chráněna z horní
strany před prachem a vlivy počasí

Látka je při stažení chráněna
z horní i zadní strany

Obr. 1

DESIGN PLUS
markýza s př
překříženými rameny

Umož
Umožňují větší výsuv markýzy
než je její vlastní šířka
při zac
zachování pevnosti
a stability markýzy.

Markýza:
•
výsuvná s kloubovými rameny
•
s předním, designovým kovovým profilem (Obr. 1),
nebo s kovovým profilem včetně látkového volánu (Obr. 3)
•
typ DESIGN PLUS s překříženými rameny (Obr. 2)
•
výběr z několika barev konstrukce, standardně bílá
(RAL 9016), hnědá (RAL 8077), stříbrná (RAL 9006).
Ostatní odstíny RAL dle platného Ceníku markýz CLIMAX
(příplatek)

Přední látkový volán

Provedení (viz Vyobrazení výrobku):
•
typ otevřený - látka na hřídeli je bez horní ochranné
krycí stříšky
•
typ s krycí stříškou - látka na hřídeli je chráněna horní stříškou
•
typ s krycí stříškou a zadním krytem - látka na hřídeli
je chráněna z horní i zadní strany markýzy

Markýzu DESIGN
a DESIGN PLUS lze doplnit
předním látkovým volánem.

Kotvení markýzy:
•
na stěnu
•
na strop
•
na krokve

Překřížená ramena
Překř

Obr. 2

Obr. 3

Popis

Způsoby kotvení

Látka markýzy:
•
výběr z velkého množství druhů a typů látek
dle platného vzorníku CLIMAX
•
dlouhá životnost, stálobarevnost, možnost
potisku
Ovládání ruční:
•
klika s převodovkou
Ovládání motorické:
•
elektromotor 230 V, ovládaný vypínačem,
řídící automatikou nebo dálkovým ovládáním
Volitelné doplňky:
•
čidlo slunce - vítr - déšť, které markýzu
automaticky stáhne při nepříznivých
klimatických podmínkách
•
systém Ombramatik - plynule nastavitelný
sklon ramen (Obr. 4),
•
podpěrné nohy (Obr. 5)
•
světelná lišta

Technické údaje
Otevřený typ, montáž na strop

Otevřený typ, montáž na krokve

Mezní rozměry
Maximální
šířka

Minimální
výsuv

Maximální
výsuv

Sklon

1300 cm

150 cm

400 cm

10°- 38°

DESIGN PLUS
se systémem
Ombramatik

600 cm

150 cm

350 cm

5°- 52°

DESIGN PLUS

450 cm

200 cm

400 cm

10°- 38°

182

182

Otevřený typ, montáž na stěnu

Typ markýzy
215

215

215

Montážní rozměry:
Design 235 x 230 mm
Design Plus 270 x 330 mm

Typ se stříškou, montáž na stěnu

Typ se stříškou, montáž na strop

Montážní rozměry:
Design 215 x 182 mm
Design Plus 250 x 285 mm

DESIGN

Typ se stříškou, montáž na krokve

178

178

Montážní rozměry:
Design 215 x 182 mm
Design Plus 250 x 285 mm

220

Montážní rozměry:
Design 220 x 178 mm
Design Plus 250 x 290 mm

220

Montážní rozměry:
Design 240 x 230 mm
Design Plus 270 x 330 mm

Montážní rozměry:
Design 220 x 178 mm
Design Plus 250 x 290 mm

Obr. 4
Systém Ombramatik - plynulý sklon ramen od 5°do 52°
Ideální řešení pro použití markýzy v jarních a podzimních měsících,
kdy je slunce nízko na obloze a markýzu podsvědcuje.

Obr. 5 Podpěrné nohy - volitelný prvek (příplatek)
Zajišťují lepší stabilitu markýzy při nečekaných poryvech
větru, zvláště u markýzy s větší šířkou

