RIVIERA
HORIZONTÁLNÍ MARKÝZA s kloubovými rameny a nosným profilem

Kvalitnía estetická konstrukce markýzy nacházíuplatněnípři stíněníteras rodinných domů nebo balkonů, ale
je také vhodná pro komerčníúčely k zastíněnírestauračních zahrádek či výkladních skříní.
Konstrukci markýzy tvoří konzoly, nosný profil, kloubová ramena, válec pro navíjení potahu, výpadový profil
a ovládací mechanismus. Sklon ramen lze nastavit v rozsahu od 5° do 45°. Ve svinutém stavu je možné
markýzu chránit stříškou upevněnou pomocíkonzol k nosnému profilu markýzy. Markýzu lze upevnit do stropu
nebo čelně na fasádu.

RIVIERA

HORIZONTÁLNÍ MARKÝZA s kloubovými rameny a nosným profilem

Uchycení boční + stříška

BAREVNÉ PROVEDENÍ
Standardní provedení konstrukce v barvě RAL 9010 bílá, RAL 8014
hnědá, RAL 1015 slonová kost a RAL 9006 šedo-stříbrná.
OVLÁDÁNÍ
Roztahovánía stahovánímarkýzy lze provádět:
4 mechanicky pomocípřevodovky s klikou v barvě bílé (RAL 9010)
4 elektromotorem
POTAH
Speciálnímarkýzová látka upravená metodou TEXgard Easy Clean (Nanofluorokarbonová impregnace). Látka je hydrofobní, stálobarevná, odolná
proti plísním a rozměrově stálá.
VÝROBNÍROZMĚRY
Maximálnírozměr markýzy je: šířka 8 500 mm x vyložení4 000 mm.
Minimálníšířka markýzy 1 946 mm.

Uchycení stropní

MOŽNOSTI ZA PŘ ÍPLATEK
4 podložky pod konzoly pro zateplené fasády
4 krycístříšky
4 reklamnípotisky
4 navíjecívolán
4 překrývacípruh potahu pro dvojmodulové markýzy
4 vzpěry výpadového profilu - při větším vyloženídodávajímarkýze
vyššístabilitu
4 elektromotory
4 automatické řídícíjednotky, ovladače a vypínače
4 technické tkaniny s polyesterovými nebo skleněnými vlákny
4 mimoběžná ramena
4 osvětlovacítěleso
4 ovládacíkliky v ostatních odstínech RAL (plasty rukojetívždy bílé)
POZNÁMKA
Dvojmodulová markýza má maximálnírozměr šířka 12 000 mm a vyložení
4 000 mm. V tomto případě se jedná o dvě markýzy s děleným navíjecím
válcem spojeným pomocístředové spojky. Navíjenípotahu je prováděno
jedním pohonem. Technologickou mezeru mezi potahy o velikosti 85 mm
je možné překrýt překrývacím pruhem o šířce 1 000 mm.
Markýza s mimoběžnými rameny se používá v případech, kdy je šířka
markýzy menšínež požadované vyložení. Lze aplikovat do šířky markýzy
4 000 mm a vyložení3 500 mm.
TVARY VOLÁNŮ
Uchycení ramene k nosnému profilu
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Navíjecí volán
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