PREZENTACJA FIRMOWA

MA RKIZY PRZE CIWS Ł O NE C ZNE

Terrado – pergola z dachem szklanym

Pergolino – pergola klasyczna

Melano – pergola śródziemnomorska

Ombramobil – markiza ogrodowa

Resobox – markiza kasetowa

Siro – markiza boczna

Ardon – szklany daszek z wbudowaną markizą

Arcada-Plus – pergola z prowadnicami giętymi

Vela-Basic – trójkątny żagiel słoneczny

ZASTOSOWANIE
Do ochrony przed słońcem: tarasów, balkonów,
okien i szklanych fasad, przeszklonych dachów
ogrodów zimowych, świetlików dachowych.
Niektóre modele zapewniają również ochronę
przed deszczem.

ZALETY
Skuteczna ochrona przed nadmiernym promieniowaniem słonecznym – markizy chronią latem przed
przegrzewaniem pomieszczeń oraz szkodliwym
promieniowaniem UV. W połączeniu z automatyką
pogodową pozwalają obniżyć koszty klimatyzacji.
Są urządzeniami niezwykle trwałymi – aluminiowa
konstrukcja nie ulega procesowi korozji, a specjalne tkaniny zachowują swoje właściwości i kolorystykę przez wiele lat.

Poszycie: specjalne tkaniny markizowe impregnowane przeciw przemakaniu, wnikaniu zabrudzeń,
rozwojowi grzybów i pleśni. Ponad 300 wzorów
tkanin do wyboru, w tym tkaniny częściowo przezierne oraz samoczyszczące.
Napęd:
z ręczny za pomocą korby
z elektryczny, z opcją automatyki pogodowej, na
osprzęcie marki Somfy
Wymiary maksymalne: 120 m2 – system Terrado
20/6 m

INFORMACJE DODATKOWE
Kraj produkcji: Unia Europejska.
Certyfikaty: zgodność z normą PN-EN 13561.
Usługi: doradztwo techniczne i projektowe, montaż, serwis.
Gwarancja: od 2 do 5 lat.
Pozostała oferta:
z żaluzje poziome, pionowe i fasadowe
z rolety tkaninowe
z aluminiowe rolety zewnętrzne
z bramy segmentowe i rolowane
z plisy
z moskitiery

CHARAKTERYSTYKA
Rodzaje: tarasowe, kasetowe, ogrodowe, boczne,
fasadowe, dachowe. Refleksole, pergole klasyczne,
pergole śródziemnomorskie, pergole z dachem
szklanym, żagle słoneczne.
Konstrukcja: wykonana z aluminium, malowana
proszkowo na dowolny kolor z palety RAL, elementy złączne ze stali nierdzewnej.
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