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Tarasy w naszych domach, jeśli tylko usytuowanie działki na to 

pozwala, zazwyczaj są projektowane od strony południowej. Dzięki 

temu w letnie dni są dobrze nasłonecznione – od wczesnych godzin 

porannych aż do zachodu słońca. Czasem jednak słońca jest aż za 

wiele – szczególnie gdy temperatury zewnętrzne sięgają 30 stopni. 

Rozwiązaniem są markizy – tekstylne osłony przeciwsłoneczne. 

Chronią nie tylko przed upałem, ale również przed szkodliwym – 

zwłaszcza dla małych dzieci – promieniowaniem UV. Niektóre modele 

pozwalają również na użytkowanie tarasu podczas opadów deszczu.

Markizy i pergole tarasowe

Montowane do elewacji budynku, pozwalają – w zależności od 

potrzeb – rozwinąć nad tarasem zasłonę wykonaną ze specjalnej, 

akrylowej tkaniny zewnętrznej. Tkanina jest odporna na czynniki 

atmosferyczne, w tym na przemakanie, i dostępna w bogatej palecie 

ponad 300 wzorów do wyboru.

Markizy posiadają ramiona – przegubowe lub teleskopowe – i po zwi-

nięciu składają się całkowicie na elewację budynku. Z kolei w pergo-

lach tkanina jest wysuwana po prowadnicach bocznych, podpartych 

z przodu tarasu na słupach – są to elementy stałe, nieskładane.

Tegoroczną nowością w naszej ofercie jest pergola lamelowa – 

zamiast tkaniny zastosowano w niej obrotowe, aluminiowe pióra – 

użytkuje się ją podobnie jak żaluzję fasadową, dodatkowo zapewnia 

pełną ochronę przeciwdeszczową. 

Markizy okienne 

Wykonywane najczęściej z częściowo przeziernych tkanin typu 

Screen, zapewniają naturalne, jednolite doświetlenie pomieszczeń, 

przy jednoczesnym ograniczeniu promieniowania cieplnego – jeszcze 

zanim dotrze ono do przeszkleń powodując ich nagrzewanie. Mogą 

być zamontowane w sposób niewidoczny – podtynkowo, lub – przy 

modernizacji istniejących obiektów – natynkowo w eleganckich 

kasetach elewacyjnych. Jeśli zastosujemy model z prowadnicami 

bocznymi typu „ZIP” (z prowadzeniem tkaniny „na zamek”), markiza 

okienna staje się równocześnie moskitierą, łącząc w jednym produkcie 

najlepsze cechy rolet zewnętrznych, żaluzji fasadowych i siatek anty-

insektowych. Tkaniny Screen do stosowania na zewnątrz posiadają 

5% stopień otwartości (przezierności). Dzięki temu mamy pełny, lekko 

przyciemniony widok na nasz ogród, w pomieszczeniu panuje przy-

jemny chłód, a nas samych nie widać z zewnątrz. Oryginalny Screen 

składa się niemal w połowie z włókna szklanego, dzięki czemu tkaniny 

te są niezwykle wytrzymałe i odporne na zmienne warunki atmosfe-

ryczne.

Markizy i pergole ogrodowe

Charakteryzują się samonośną konstrukcją, pozwalającą na montaż 

dokładnie tam, gdzie potrzebujemy – np. nad basenem czy piaskow-

nicą dla dzieci. Niektóre modele nie wymagają nawet fundamentowa-

nia – dzięki temu jeśli np. przeniesiemy piaskownicę w łatwy sposób 

możemy również zmienić lokalizację chroniącej ją markizy.
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