Markýza

PIKO

PIKO
Markýza PIKO je univerzální, lehká markýza.
Látka je po stažení uložena v uzavřeném boxu.
PIKO nabízí dvě varianty provedení, a to buď jako lehká výsuvná markýza
s podpěrnými profily, nebo lze k této variantě přiobjednat opláštění.
Opláštěnou variantu zvanou „room“ využijeme jak při posezení u obydlí,
tak např. při kempování.

Vyrábíme Vaše markýzy ...
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Markýza typ PIKO
Vyobrazení výrobku
PIKO - markýza

PIKO - room

Obr. 1

Obr. 3 - detail horního boxu

Obr. 2

Popis
Zakrytování:
•
látka na hřídeli je po stažení markýzy uložena
v horním boxu, kde je chráněna před prachem
a nepříznivými vlivy počasí (Obr. 3)

Markýza:
•
výsuvná s kloubovými rameny a s teleskopickými
podpěrnými profily (Obr. 1)
•
standardní barva konstrukce - bílá (RAL 9016), stříbrná
(RAL 9006). Ostatní odstíny RAL dle platného Ceníku
markýz CLIMAX (příplatek)
•
látka:
- akrylátová: béžová, tmavě modrá, tmavě šedá
- PVC: stříbrná horní strana, světle šedá spodní strana
- dlouhá životnost, stálobarevnost, možnost potisku
Room:
•
provedení stejné jako u provedení markýzy,
navíc obsahuje:
- 2x boční stěna (látka šedá)
- 1x čelní stěna (látka šedá)
- podpěrné profily pro boční stěny

Kotvení horního boxu:
•
na stěnu, na obytný dům
Ovládání ruční:
•
klika s převodovkou, která je umístěna vždy
na levé straně horního boxu
Využití:
•
univerzální využití, zejména ke stínění posezení
na terase, u zahradních chatek
•
ideální ke stínění u obytných přívěsů a karavanů

Technické údaje

Způsoby kotvení
Montáž na stěnu

Mezní rozměry
Max. šířka

Min. výsuv

Max. výsuv

Min. výška

Max. výška

Markýza

510 cm

250 cm

300 cm

-

-

Room

410 cm

250 cm

300 cm

220 cm

300 cm

96
93

143

120

Typ

Pro další informace o produktech značky CLIMAX kontaktujte nejbližšího
obchodní partnera CLIMAX nebo navštivte www.climax.cz
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