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Markizy to najskuteczniejsza z os on przed 

promieniami s onecznymi i niebezpiecznym 

promieniowaniem UV. Przy stosowaniu mar-

kiz mo na obni y  temperatur  nagrzanych 

s o cem pomieszcze  nawet o 5 stopni 

Celsjusza.

atwiej i wygodniej y
Proponowane przez Naja Prodex nowoczesne 

systemy markiz maj  za zadanie przy wyso-

kiej trwa o ci elementów zapewni  jak naj a-

twiejsz  obs ug . Markizy wyposa amy 

w silniki  i z atwo ci  mo na rozwin  na-

wet kilka markiz jednocze nie za pomoc  pi-

lota. Czujniki czasowe, s oneczne 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 marki-

zy 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 sufitu,

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.

Naja Prodex jest firm  rodzin  z trady-

cjami. Markizy produkujemy ju  21 lat. Spe-

cjalizujemy si  w obs udze klientów indywi-

dualnych, jak równie  firm. Nasze us ugi 

roz poczynaj  si  od pomiaru, potem produk-

cji, wykonania monta u, a tak e serwisowa-

nia w pó niejszych latach.  Do wiadczenie 

zbudowane jest setkami zamontowanych 

rocznie markiz. Trwa o  i wieloletnie u yt-

kowanie markiz gwarantuje wspó praca z naj-

wi kszymi dostawcami komponentów alumi-

niowych i tkanin na  wiecie.

Markizy niezb dne w Twoim domu
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