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Venkovní žaluzie C-80Samostatně stojící clona Ombramobil

t o  n e j l e p š í  p o d  s l u n c e m
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Ombramobil je samostatně stojící dvojitá clona,
která zajišťuje zastínění velkých ploch a chrání také
proti lehkému dešti. Stojiny, umístěné po stranách
clony, nenarušují prostor krytý touto clonou jako 
je tomu u slunečníků. 

Ombramobil je mnohostranně použitelný, např. 
pro restaurační provozy nebo v soukromí, ale také
pro dětské školky nebo stánky na tržišti. Konstruk-
ce je mobilní – smontování a demontování 
je možné v krátkém čase.

Ombramobil se skládá ze stabilních kloubových
ramen, která se synchronně vysouvají do stran pod
nastavitelným úhlem sklonu od 10° do max. 20°.
Obě tato ramena jsou zakončena čelními profily,
jenž jsou vybaveny odtokovými kanálky. Látka 
i kloubová ramena jsou ve staženém stavu chráně-
na uvnitř boxu. Stabilitu konstrukce zajišťují volitel-
né T - podpěry nebo stojiny pro zabetonování.

Samostatně stojící clona s příčnou nohou 
pro zastínění posezení na zahradách rodinných
domů. (obr.1)

Varianta markýzy se stojinou pro zabetonování 
do země. Jednou ze širokého rámce možného
uplatnění je použití markýzy při zahradních slav-
nostech. (obr.2)

Stabilní kloubová ramena zajišťují synchronní vysu-
nutí látky. (obr.3)

Dvě varianty stojin: 
- stojina s příčnou nohou (typ T)
- stojina s patkou pro zabetonování (typ I)

Držitel certifikátů ČSN EN ISO 9001, ISO 14001
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Konstrukce markýzy Ombramobil je v základním
provedení bílá nebo stříbrná, za příplatek je možno
dodat jakoukoliv barvu dle RAL.

Volně stojící markýza Ombramobil je standardně
ovládána klikou. Další možností je ovládání moto-
rem, který může být doplněn o dálkové rádiové
ovládání nebo větrné čidlo, které zamezí poškoze-
ní markýzy při silném větru. 

Látka i kloubová ramena jsou ve staženém stavu
chráněny uvnitř boxu. Ombramobil můžeme pone-
chat venku celosezónně. (obr.4)

Standardní ovládání je zajištěno pomocí klikového
mechanismu, případně motorem. (obr.5)

Samostatně stojící clona Ombramobil

Váš montážní partner
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Technická data

Celková šířka 315 cm (min.) 375 cm 435 cm 495 cm 555 cm (max.)

min. 300 cm 300 cm 300 cm 300 cm 300 m

350 cm 350 cm 350 cm 350 cm 350 m

400 cm 400 cm 400 cm 400 cm 400 m

max. 450 cm 450 cm 450 cm 450 cm 450 m

Schéma rozmístění stolů při celkovém výsuvu 450 cm
a různých délkách boxu

Celkový výsuv


