Markýzy

Markýza Trion / Trion Ombramatic
Markýza Trion představuje novou generaci výsuvných clon
s nosným trojhranným profilem. Proti jiným typům výsuvných
markýz má tato clona zesíleny všechny důležité části konstrukce, a proto patří mezi nejspolehlivější markýzy na českém
trhu. Je vhodná pro široké využití a to od stínění teras, větších
balkónů až po zastínění výloh obchodů nebo zastřešení venkovních zahrádek u restaurací.
Hlavními stavebními prvky jsou trojhranný nosný profil s vynikajícími torzními schopnostmi a zesílená výsuvná kloubová
ramena. Trojhranný profil má navíc tu výhodu, že je skrytý
za hřídelí a neruší tak pohled odspodu. Seřizovací díly, šrouby
a ostatní upevňovací materiál, jsou vestavěny v konstrukci
a celá clona tak působí velice elegantně. Veškeré spojovací
díly jsou provedeny v nerezu a přispívají tak k delší životnosti.
Z markýzy Trion vychází modifikace s názvem Trion ombramatic. Jedná se o komfortní doplňkový mechanismus, který umožňuje plynulé nastavení sklonu markýzy uživatelem v rozmezí od
150C do 600C. Markýzu Trion lze montovat do stropu
i na stěnu. V případě nutnosti jsou k dispozici i speciální krokvové úchyty. Konstrukce markýzy je v základním provedení
bílá, stříbrná nebo hnědá, za příplatek je možno dodat jakoukoliv barvu dle RAL.
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Markýza Trion může být ovládaná 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.
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Markýza Trion / Trion Ombramatic

Markýza Trion je díky své kvalitní konstrukci
vhodná pro stínění velkých teras. (obr.1)

Clona Trion s doplňkovým
zařízením pro plynulé nastavení
sklonu Ombramatic

Držitel certifikátů ČSN EN ISO 9001, ISO 14001

Zařízení Trion Ombramatic umožňuje regulaci
sklonu markýzy samotným uživatelem. Této
výhody lze využívat především v jarních a podzimních měsících, kdy je slunce nízko nad
obzorem. (obr.2)
Markýzy Trion dodávají rodinným domům
zcela nový vzhled. (obr.3)

Technická data
Typ

max. úhel sklonu

max. šířka

min. výsuv

max. výsuv

Trion

-

18 m

2m

3,5 m

Trion Ombramatic

600

5,5 m

2m

3,5 m
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