
… nechte se inspirovat.

MARKÝZY





Nechte se inspirovat designovými trendy a vytvořte ze 

své terasy nebo balkónu příjemné místo pro relaxaci. 

Široká kolekce kvalitních barevných látek Vám umožní 

výběr dle Vašich představ. 

Markýzy jsou spojením praktičnosti a elegance. Představu-

jí účinnou ochranu proti slunečním paprskům a dokreslují 

vzhled Vašeho domu. Markýzy se díky jednoduché kon-

strukci a kvalitnímu provedení často používají nejen k za-

stínění teras rodinných domů, ale také v komerční sféře. 

MARKÝZY
… nechte se inspirovat.



MARKÝZY ISOTRA VÁM PŘINÁŠÍ:                        

ve hmotě (solution dyed acrilic) zaručuje vysokou barev-

nou stálost markýzových látek,



-

covaný výrobek splňuje i ty nejnáročnější požadavky zá-

kazníků na luxus, pohodlí a dokonalou funkčnost ve spo-

ideální pro zastínění velkých teras.

-

daný spouštěcí volán. K markýzám lze přidat osvětlení 

integrované do spodní části profilu nebo další doplňkové 

vybavení (např. teplomety). Markýzy lze spřažit až do cel-

Min. výsuv

Max. výsuv 4 m

Min. šířka

Max. šířka

Typ ramen Rozkládací hliníková s pružinou

Úhel sklonu ramen

Velikost navíjecí hřídele

Barva konstrukce RAL

Volán

Variovolán 

Manuální ovládání -

Elektrické ovládání motor

Montáž čelně na fasádu, do stropu

Potisk markýzy na přání



-

-

zetový systém zajišťuje, že tkanina je plně chráněna,  

-

na před sluncem ve dne a ochrana proti povětrnostním  

vlivům v noci. 

-

vaným do spodní části profilu nebo dalším doplňkovým 

vybavením (např. teplomety). Markýzy lze spřažit až do 

Min. výsuv

Max. výsuv

Min. šířka

Max. šířka

Typ ramen Rozkládací hliníková s pružinou

Úhel sklonu ramen

Velikost navíjecí hřídele

Barva konstrukce RAL

Volán

Manuální ovládání klika

Elektrické ovládání motor

Montáž čelně na fasádu

Potisk markýzy na přání



… nechte se inspirovat barvami

HARDELOT 8935

LISBONNE            ORCH 8224

CHANTILLY            ORCH 0745

JACKSON ORCH 6276

WINDSOR             ORCH 6292

BADEN BADEN         ORCH 6275 BOSTON ORCH 8630

POMPADOUR        ORCH 7124

HARDELOT            ORCH 8612

ASCOT ORCH 0842

SIENNE ORCH 0100

HARDELOT            ORCH 8614

BADEN BADEN           ORCH 6273

VANCOUVER         ORCH 7485

SIENNE ORCH 7109 HARDELOT            ORCH 8613ROME ORCH 8226

SIENNE ORCH 8931 PENCIL DARK          ORCH 0319

NAPLES              ORCH 0304

HARDELOT           ORCH 8935

PENCIL                   ORCH 0320

SOURIS               ORCH 8396

NAPLES DARK           ORCH 0308

ACIER PIQUÉ                    ORCH 0406



 
MARKÝZY

VANILLE   UNIS 6610

RAL 9010             8948-907  

RAL 3002             8948-370

CHANVRE  UNIS 8200

RAL 5010             8948-543

MULTICO                     UNIS 7131

JAUNE  UNIS 6316

BORDEAUX UNIS 8206

RAL 1021             8948-119

ARGENT UNIS 7552

RAL 6026             8948-606 

DUNE  UNIS 0681

SABLE UNIS 0034

FORET UNIS 6687

RAL 2011                  8948-206

CARBONE  ORCH 0171

RAL 7037             8948-763 



 



Speciální povrchová úprava  
CLEANGARD

-

gie dodává látkám maximální voděodolnost a chrání látku 

proti vodě a špíně z dlouhodobého hlediska.

Eliminace až 95 % slunečního záření / tepla

Barevná stálost

hmotě (solution dyed acrilic) zaručuje vysokou barevnou 

stálost markýzových látek.

Šetrné k životnímu prostředí
Markýzové látky nejsou toxické a je tak garantována jejich 

zdravotní nezávadnost a šetrnost vůči životnímu prostředí.

10 let záruka
Poskytujeme záruku na odolnost vůči plísním a na trvanli-

-

lovým paprskům a špatným povětrnostním podmínkám 

V případě uznané stížnosti po uplynutí 8 let spočívá zá-

 

stížnosti.


