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Proponujemy nowoczesne markizy ta-
rasowe w kasecie: ekskluzywna kaseta 
136 o nowoczesnym kszta cie, kaseta 

600EX – markiza w kasecie z 400 cm wysi -
giem oraz kaseta 1440. Naja Prodex – firma 
z wieloletnim do wiadczeniem proponuje 
kompleksow  obs ug , dodatkowo czyszcze-
nie markiz, wymian  zniszczonych poszy ,
renowacje konstrukcji, regulacje, instalacje 
si owników do markiz – uzupe nienie us ug
samej sprzeda y markiz.

ATWIEJ I WYGODNIEJ Y
Proponowane przez Naja Prodex nowocze-
sne systemy markiz maj  za zadanie przy 
wysokiej trwa o ci elementów zapewni
jak naj atwiejsz  obs ug . Markizy wypo-
sa amy w silniki i z atwo ci  mo na roz-
win  nawet kilka markiz jednocze nie za 
pomoc  pilota. Czujniki czasowe, s onecz-
ne i wiatrowe zabezpiecz  Twój dom przed 
zagro eniami.

OPTYMALNE ROZWI ZANIA 
DLA KA DEGO
Proponujemy wszystkie rodzaje markiz:
Markizy balkonowe:

klasyczna – atwa w obs udze markiza na 
balkony,

do balustrady – najlepsze rozwi zanie 
przeciws oneczne na loggie.

MARKIZY TARASOWE:
uniwersalna – ma wiele zastosowa , tara-

sy nawet do 400 cm g boko ci,
pó -kaseta – nowoczesna estetyka markiz 

z dodatkow  ochron  tkaniny,
kaseta pe na – najbogatsza wersja markizy 

z pe nym zabezpieczeniem,
gigant – najwi ksze wymiary markiz 

z wysi giem do 500 cm,
duet – ciekawa konstrukcja dwóch po -

czonych markiz jako os ona ogródków.
Markizy koszowe: klasyczna, kulista, 
skrzynkowa.

Markizy na ogrody zimowe: weranda i role-
ty z systemem FTS.

CHARAKTERYSTYKA 
OGÓLNA MARKIZ

konstrukcja: aluminiowa, lakierowa-
na proszkowo (to najlepsze zabezpieczenia 
przed niekorzystnym wp ywem warunków 
atmosferycznych),

nap d: zwijanie korb  za pomoc  prze-
k adni, lub mo liwo  instalacji silnika do 
sterowania prze cznikiem lub pilotem,

mo liwo  mocowania do ciany i do sufi-
tu,

ramiona wyposa one w spr yny mocno 
napinaj  tkanin ,

w a ciwo ci tkaniny zapewni  nieprze-
puszczalnie wody i promieni s onecznych 
UV,

dost pne 220 wzorów tkanin.  

ZPH NAJA PRODEX 
Biuro i Ekspozycja: 

ul. Horodelska 9, 03-522 Warszawa
tel. 22 678 55 99, 22 678 40 80

www.najaprodex.com.pl
e-mail: biuro@najaprodex.com.pl

Naja Prodex – markizy niezb dne w Twoim domu!
Naja Prodex – produkcja, monta , serwis od 1992 roku. 
Markizy produkujemy na elementach Mitjavila SA oraz poszycia 
z tkaniny Dickson. Gwarantujemy najwy sz  jako  i trwa o
markiz. W ofercie markizy balkonowe i tarasowe, koszowe – 
reklamowe, markizo-rolety, os ony do ogrodów zimowych, 
a tak e zadaszenia sta e, restauracyjne i kawiarniane.
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