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Venkovní žaluzie C-80Stínění zimních zahrad Airomatik
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Markýza Airomatik je konstruována pro venkovní
zastínění zimních zahrad, skleněných krytin nebo
střešních oken. Pomocí patentovaného mechanis-
mu plynových pružin v bočním vedení může být
clona Airomatik montována ve všech polohách 
od svislé až po vodorovnou. Látka se navíjí v samo-
nosném kulatém boxu. Airomatik je standardně
vybaven motorem, který může být doplněn o dálko-
vé ovládání nebo automatiky slunce, vítr, teplota.

Airomatik PS 4000 je vhodný pro malé plochy.
Výrobky s výsuvem nad 3 m jsou vybaveny jednou
sadou příčných vzpěr jako podpěra látky, s výsu-
vem nad 3,5 m pak dvěmi.

Airomatik PS 4500 je vhodný pro středně velké
plochy. Výrobky s výsuvem nad 3 m jsou vybaveny
jednou sadou příčných vzpěr jako podpěra látky, 
s výsuvem nad 5 m pak dvěmi.

Airomatik může být použit pro venkovní zastínění
prosklených bazénů. (obr. 1) 

Napnutí látky zajišťuje mechanismus plynových
pružin integrovaný ve vodících lištách. (obr. 2)

Airomatik je ideálním řešením pro stínění vodorov-
ných prosklených ploch. (obr. 3)

Technická data

Typ min. šířka max. šířka min. výsuv max. výsuv

Airomatik PS 4000 85 cm 400 cm 100 cm 400 cm

Airomatik PS 4500 85 cm 550 cm 100 cm 600 cm

Samonosný kulatý box je nasazen na vodící lišty
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Stínění zimních zahrad Targa

Váš montážní partner
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Důkladné kotvení je důležité
pro bezporuchovost systému

Markýza Targa je konstruována pro venkovní zastíně-
ní zimních zahrad a skleněných krytin. Vysoké napnu-
tí látky zajišťuje mechanismus plynových pružin, který
je integrován ve vodících lištách. Zakulacený box 
je samonosný a je nasazen na vodící lišty. Stínění
Targa je standardně vybaveno motorem, který může
být doplněn o dálkové ovládání nebo automatiky
slunce, vítr, teplota.

Výrobky s výsuvem nad 3 m jsou vybaveny jednou
sadou příčných vzpěr jako podpěra látky, s výsuvem
nad 5 m pak dvěmi. Markýza s šířkou nad 6 m 
je uprostřed rozdělena třetí vodící laštou a skládá se
ze dvou látek.

Nově vyvinuté technické řešení Targa-Plus umožňuje
prostřednictvím patentovaných dvoudílných telesko-
pických vodících lišt vyvést látku přes okraj střechy
zimní zahrady. K dispozici jsou k tomu tři různé délky
výsuvné lišty: 60, 100 nebo 140 cm.

Targa je ideálním řešením pro stínění vodorovných 
a šikmých ploch zimních zahrad. (obr. 1) 

V případě nutnosti stínit i svislé části může být Targa
doplněna jiným systémem svislého stínění. (obr. 2)

Targa-Plus umožňuje vytažení látky přes okraj střechy
zimní zahrady. (obr. 3)
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Technická data

Typ min. šířka max. šířka min. výsuv max. výsuv

Targa PS 6000 85 cm 700 cm 150 cm 700 cm

Targa - Plus PS 6100 85 cm 700 cm 210 cm 700 cm


