Markýza

TREND

TREND
Kazetová markýza TREND vykouzlí na Vaší terase
či balkoně dokonalou náladu a pocit dovolené.
Látka je při stažení markýzy chráněna v uzavřené kazetě.
Konstrukce markýzy TREND umožňuje nastavení
sklonu markýzy až do úhlu 80°.

Vyrábíme Vaše markýzy ...
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Markýza typ TREND
Vyobrazení výrobku

max.
80°
Obr. 1 - kotvení do stropu

Obr. 2 - uložení látky v kazetě, kotvení na stěnu

Standardní sklon markýzy je 20°, na přání zákazníka je možno
montážní držák nastavit až do max. úhlu 80°

Popis
Markýza:
•
kazetová s kloubovými rameny
•
výběr z několika barev konstrukce, standardně bílá
(RAL 9016), další barvy bez příplatku: stříbrná (RAL 9006),
hnědá (RAL 8077), krémová (RAL 9001). Ostatní odstíny
RAL dle platného ceníku markýz CLIMAX (příplatek)
•
standardně bez látkového předního volánu,na přání
zákazníka provedení s volánem

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

Zakrytování:
•
kazeta o rozměrech 223 x 130 mm, ve které je látka
při stažení markýzy dokonale chráněna před vlivy
počasí (Obr. 2)

Volitelné doplňky:
•
čidlo slunce - vítr - déšť, které markýzu
automaticky stáhne při nepříznivých
klimatických podmínkách, podpěrné nohy

Kotvení markýzy:
•
na stěnu, na strop, na krokve (Obr.1, 2, Způsoby kotvení)

Technické údaje
Mezní rozměry
Max. šířka

Min. výsuv

Max. výsuv

550 cm

150 cm

300 cm

Sklon

Typ markýzy
TREND

klika: 5°- 55°

motor: 5°- 80°

Způsoby kotvení
Montáž na strop

Montáž na krokve

180

195

Montáž na stěnu

250
250

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