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Držitel certifikátů ČSN EN ISO 9001, ISO 14001

Technická data

Typ min. šířka min. výška max. šířka max. šířka max. výška výklopná délka
s 30 mm s 45 mm
posuvnou tyčí posuvnou tyčí

Metro Light 0,4 m 1,1 m 3 m 4 m 3 m 0,45 m

Rozmezí nastavení 
od 0°do 180°s integrova-
ným zajištěním proti větru

v každé pozici

Metro Light je fasádní markýza, která byla vyvinuta podle nej-
novějších architektonických požadavků. Moderní oválný box,
jemné vodící lišty a elegantně řešené detaily předurčují tyto
clony k použití při stínění moderních fasád a výloh obchodů.
Výklopné rameno dlouhé 45 cm může být vysunuto ve které-
koliv výšce a zajistit tak optimální poměr stínění a průchodu
denního světla. Spodní profil je napínán silou, která zajistí
správné vypnutí látky a ochranu před poryvy větru. 

Konstrukce clony Metro Light dovoluje použití moderních stíní-
cích tkanin Soltis, nebo Screen. Jedná se o speciální látky,
které i při zatažení dovolují částečný průhled do exteriéru. Záro-
veň se vyznačují dlouhou životností. Konstrukce markýzy je v
základním provedení bílá, stříbrná nebo hnědá, za příplatek je
možno dodat  jakoukoliv barvu dle RAL.

Markýzy Metro Light mohou být ovládány klikou, častěji však
bývá k pohonu použit motor s dálkovým ovládáním. Motor
může být doplněn i o světelné a větrné čidlo, které výrazně
zvýší komfort ovládání a zamezí poškození markýzy při silném
větru.

Markýza Metro Light kvalitně stíní a zároveň propustí 
do interiéru část denního světla. (obr.1)

Při stínění výloh obchodů zamezí horní svislá část markýzy
průniku slunečních paprsků hluboko do interiéru a šikmá
část chrání zboží vystavené ve výloze. Zároveň není omezen
pohled zákazníků do obchodu. (obr.2)

Umístěním markýz vedle sebe lze sdružovat jejich ovládání.
(obr.3)
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