Markýzy

Markýza Universal US 3510/3910
Markýzy Universal jsou svislé fasádní clony. Jsou vhodné jako
venkovní stínění všech typů oken, balkónů a teras. Jejich výhodou je malý rozměr schránek na látku, možnost použití široké
barevné škály látek a při použití speciálních látek Soltis umožnění částečného průhledu i při zatažené cloně.
Oba typy se vzájemně liší pouze velikostí boxu. Typ 3510 má
box o průměru 100 mm, typ 3910 má box o průměru 113 mm.
Tyto schránky jsou zcela uzavřené a výrazně tak prodlužují
životnost látky.
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Markýzy Universal mohou být vybaveny vodícími lanky, vodícími
nerezovými tyčemi nebo vodícími lištami. V prvních dvou případech je schránka upevněna samostatně na stropě nebo
na zdi, v případě vodících lišt je schránka nasazena na lištách.
Látka je napínána vahou spodní lišty, která je kulatá a má průměr 32 mm. V základním provedení je Universal ovládán klikou, za příplatek může být dodán motor s dálkovým ovládáním.
Konstrukce clony je standardně dodávána v barvě bílé, stříbrné a tmavohnědé, za příplatek je možno dodat konstrukci
v jakékoliv barvě dle RAL.
Promyšlený kastlíkový systém je koncipován
pro montáž na stěnu nebo na strop
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Při použití látky Soltis je i při stažené látce
umožněn částečný průhled. (obr.1)
K výběru jsou tři varianty vedení:
hliníková vodící lišta, nerezové lanko,
nerezová ocelová tyč

Svislá markýza Universal může být použita
jako doplněk k výsuvným markýzám. (obr.2)
Markýzy Universal mohou dát bytovým
domům zcela nový ráz. (obr.3)

Držitel certifikátů ČSN EN ISO 9001, ISO 14001

Technická data
Typ

min. šířka

max. šířka

min. výška

max. výška

Universal 3510

0,4 m

3m

0,4 m

2,5 m - látka Sattler
4 m - látka Soltis

Universal 3910

0,4 m

4,5 m

0,4 m

4m
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