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BASIC jest najmniejszą markizą tarasową z 
ramionami przegubowymi, o konstrukcji 
kompaktowej - bez belki montażowej. Wspólne 
uchwyty boczne ramion i rury nawojowej tkaniny 
montuje się bezpośrednio do budynku. Uchwyty 
są uniwersalne - umożliwiają montaż markizy 
zarówno do ściany jak i do sufitu. 

Markizę BASIC stosuje  się przede wszystkim do 
zacieniania niewielkich tarasów oraz balkonów w 
budynkach.  Możliwość ustawienia kąta 
pochylenia podczas montażu od niewielkiego 
spadku do prawie pionu umożliwia uzyskanie 
różnych konfiguracji ochrony przeciwsłonecznej. 

Ramiona z łańcuchem naciągowym pozwalają na 
uzyskanie maksymalnego wysięgu markizy 250 
cm. Profil przedni wyposażony jest w rynnę 
odprowadzającą wodę opadową na boki.

Standardowo napęd markizy za pomocą 
przekładni i korby.  Opcjonalnie dostępny napęd 
elektryczny. Dodatkowo można zastosować  
automatykę pogodową oraz sterowanie z pilota. 

kompaktowa markiza tarasowa 500 x 250 cm
BASIC

markizy tarasowe - BASIC markizy tarasowe - BASIC

szerokość: min. 196 cm max. 500 cm
wysięg: 150, 175, 200, 225 lub 250 cm
montaż: do ściany lub do sufitu 
kąt pochylenia: min. 15° max. 80°
kaseta: brak, opcjonalny daszek osłonowy
ramiona: przegubowe
napęd: ręczny - za pomocą korby

elektryczny - silnik rurowy
kolor konstrukcji: biały RAL 9003, brązowy RAL 8019,

szary RAL 9006, krem RAL 1013
opcjonalnie inne kolory

falbana: wysokości 25 cm, prosta lub „fala”
odporność na wiatr: 2 klasa odporności - do 39 km/h

Opcjonalny daszek osłonowy.

Kompaktowy uchwyt
montażowy, ramienia i rury nawojowej.
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BASIC jest najmniejszą markizą tarasową z 
ramionami przegubowymi, o konstrukcji 
kompaktowej - bez belki montażowej. Wspólne 
uchwyty boczne ramion i rury nawojowej tkaniny 
montuje się bezpośrednio do budynku. Uchwyty 
są uniwersalne - umożliwiają montaż markizy 
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budynkach.  Możliwość ustawienia kąta 
pochylenia podczas montażu od niewielkiego 
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przekładni i korby.  Opcjonalnie dostępny napęd 
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kompaktowa markiza tarasowa 500 x 250 cm
BASIC

markizy tarasowe - BASIC markizy tarasowe - BASIC

szerokość: min. 196 cm max. 500 cm
wysięg: 150, 175, 200, 225 lub 250 cm
montaż: do ściany lub do sufitu 
kąt pochylenia: min. 15° max. 80°
kaseta: brak, opcjonalny daszek osłonowy
ramiona: przegubowe
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odporność na wiatr: 2 klasa odporności - do 39 km/h

Opcjonalny daszek osłonowy.

Kompaktowy uchwyt
montażowy, ramienia i rury nawojowej.
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BASIC-PLUS jest wzmocnioną wersją markizy Basic 
- zastosowano w niej masywniejsze ramiona, takie 
same jak w markizach z serii Linea, oraz inne 
uchwyty ramion,  co pozwoliło na uzyskanie 
wysięgu maksymalnego 300 cm, przy zachowaniu 
doskonałego naprężenia tkaniny poszycia oraz 
bezpieczeństwa użytkowania. Przy czym nadal jest 
to ekonomiczna markiza z kompaktowymi 
uchwytami ramion i rury nawojowej tkaniny, 
dzięki czemu charakteryzuje się bardzo dobrym 
współczynnikiem możliwości do ceny.

Standardowy wygodny napęd ręczny za pomocą 
przekładni i  korby markizowej może zostać 
zamieniony na siłownik elektryczny, z opcją 
automatyki pogodowej - można zastosować 
czujnik prędkości wiatru, nasłonecznienia oraz 
deszczu. Całość może być sterowana za pomocą 
wyłącznika ściennego lub pilota zdalnego 
sterowania. 

Model polecany wszędzie tam gdzie trochę 
mocniej wieje - lub gdzie po prostu potrzebne jest 
dodatkowe 50 cm słonecznego cienia...

kompaktowa markiza tarasowa 500 x 300 cm
BASIC-PLUS

markizy tarasowe - BASIC-PLUS markizy tarasowe - BASIC-PLUS

szerokość: min. 190 cm max. 500 cm
wysięg: 150, 175, 200, 225, 250, 275, 300 cm
montaż: do ściany lub do sufitu 
kąt pochylenia: min. 0° max. 85°
kaseta: brak, opcjonalny daszek osłonowy
ramiona: przegubowe
napęd: ręczny - za pomocą korby

elektryczny - silnik rurowy
kolor konstrukcji: biały RAL 9003, brązowy RAL 8019,

szary RAL 9006, krem RAL 1013
opcjonalnie inne kolory

falbana: wysokości 25 cm, prosta lub „fala”
odporność na wiatr: 2 klasa odporności - do 39 km/h

Montaż markizy pod płytą balkonową.

Kompaktowy uchwyt
montażowy, ramienia i rury nawojowej.
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MINI jest niewielką markizą, której konstrukcja 
łączy w sobie najlepsze cechy markiz z uchwytami 
kompaktowymi  -  prostą ,  ekonomiczną 
konstrukcję - z wszechstronnymi możliwościami 
montażowymi markiz z uchwytami rozdzielonymi
i belką montażową - takimi jak modele Linea, Gold  
oraz Giant. 

Belka montażowa umożliwia, w pewnym zakresie, 
d o w o l n e  p o z y c j o n o w a n i e  u c h w y t ó w  
montażowych - co pozwala np. uniknąć montażu 
markizy na samym skraju ściany. Dodatkowo, 
istnieje możliwość montażu markizy do krokwi 
dachowych.

Kąt pochylenia modelu MINI może być 
regulowany w zakresie  od 0 do 45 stopni. 
Podobnie jak w pozostałych modelach tarasowych 
profil przedni wyposażony jest w rynnę 
odprowadzającą wodę opadową na boki. 

Standardowy napęd ręczny za pomocą przekładni 
i korby markizowej. Opcjonalnie dostępny napęd 
elektryczny i automatyka pogodowa. 

markiza tarasowa 500 x 250 cm
z belką montażową

MINI

markizy tarasowe  - MINI markizy tarasowe - MINI

szerokość: min. 192 cm max. 500 cm
wysięg: 150, 175, 200, 225, 250 cm
montaż: do ściany, sufitu lub krokwi dachowych
kąt pochylenia: min. 15° max. 45°
kaseta: brak, opcjonalny daszek osłonowy
ramiona: przegubowe
napęd: ręczny - za pomocą korby

elektryczny - silnik rurowy
kolor konstrukcji: biały RAL 9003, brązowy RAL 8019,

szary RAL 9006, krem RAL 1013
opcjonalnie inne kolory

falbana: wysokości 25 cm, prosta lub „fala”
odporność na wiatr: wysięg do 200 cm - 2 klasa odporności

- do 39 km/h, wysięg powyżej 200 cm - 
1 klasa odporności - do 28 km/h
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MINI jest niewielką markizą, której konstrukcja 
łączy w sobie najlepsze cechy markiz z uchwytami 
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i belką montażową - takimi jak modele Linea, Gold  
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dachowych.
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Podobnie jak w pozostałych modelach tarasowych 
profil przedni wyposażony jest w rynnę 
odprowadzającą wodę opadową na boki. 
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szerokość: min. 192 cm max. 500 cm
wysięg: 150, 175, 200, 225, 250 cm
montaż: do ściany, sufitu lub krokwi dachowych
kąt pochylenia: min. 15° max. 45°
kaseta: brak, opcjonalny daszek osłonowy
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- do 39 km/h, wysięg powyżej 200 cm - 
1 klasa odporności - do 28 km/h
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Markiza z rozdzielonymi uchwytami ramion, rury 
nawojowej tkaniny i montażowymi oraz z belką 
montażową. Mocna konstrukcja ramion 
umożliwia uzyskanie wysięgu maksymalnego 350 
cm, a konstrukcja z belką pozwala na wykonanie 
markizy o maksymalnej szerokości 18 m !

Dostępna jest szeroka gama uchwytów 
umożliwiających montaż markizy do ściany, sufitu 
oraz do krokwi dachowych.

Markizy LINEA o szerokości powyżej 600 cm 
wyposażone są w dwie pary ramion, a przy 
szerokości powyżej 1200 cm - w trzy pary , dla 
zapewnienia doskonałego naciągu tkaniny 
poszycia i bezpieczeństwa użytkowania. 

Standardowy napęd ręczny za pomocą przekładni 
markizowej i korby umożliwia wygodną obsługę 
urządzenia o wymiarach maksymalnych do 
600x350 cm. Markizy o szerokości powyżej 600 cm 
w standardowym wyposażeniu zawierają napęd 
elektryczny. W przypadku zastosowania napędu 
elektrycznego możliwe jest sterowanie markizą za 
pomocą pilota a także wyposażenie w automatykę 

markiza tarasowa 1800 x 350 cm z belką montażową
LINEA

markizy tarasowe  - LINEA markizy tarasowe - LINEA

szerokość: min. 198 cm max. 1800 cm
wysięg: 150, 175, 200, 225, 250, 275, 300, 

325, 350 cm
montaż: do ściany, sufitu lub krokwi dachowych
kąt pochylenia: min. 0° max. 78°
kaseta: brak, opcjonalny daszek osłonowy
ramiona: przegubowe
napęd: ręczny - za pomocą korby

elektryczny - silnik rurowy
kolor konstrukcji: biały RAL 9003, brązowy RAL 8019,

szary RAL 9006, kremowy RAL 1013 
opcjonalnie inne kolory

falbana: wysokości 25 cm, prosta lub „fala”
odporność na wiatr: wysięg do 300 cm - 2 klasa odporności

- do 39 km/h, wysięg powyżej 300 cm - 
1 klasa odporności - do 28 km/h

Doskonałe naprężenie tkaniny poszycia.

Elegancki i mocny uchwyt ramienia.

Czujnik słońca i wiatru
opcjonalnej automatyki pogodowej.
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LINEA-BOX to odmiana markizy  L INEA 
wyposażona dodatkowo w kasetę chroniącą 
poszycie zwiniętej markizy przed niekorzystnym 
wpływem czynników atmosferycznych oraz 
nadającą całej konstrukcji szczególnie estetyczny 
wygląd. Zapobiega brudzeniu się zwiniętej 
tkaniny, szczególnie zimą i podczas opadów 
deszczu, przy czym ramiona markizy pozostają na 
zewnątrz.

Markiza łącząca w sobie najlepsze cechy modeli z 
belką montażową - wszechstronność montażu 
dzięki rozdzieleniu uchwytów montażowych od 
pozostałych elementów konstrukcyjnych markizy 
- oraz markiz kasetowych bez belki montażowej - 
ochronę poszycia.

Kaseta dostępna jest w dwóch rozmiarach - w 
markizach o wysięgu do 300 cm stosowana jest 
kaseta o średnicy 115 mm, w markizach o wysięgu 
325 i 350 cm, oraz w modelach w których 
zamontowano napęd elektryczny z przekładnią 
awaryjnego zwijania (NHK)  - 125 mm. 

markiza tarasowa 600 x 350 cm z belką montażową i kasetą
LINEA-BOX

markizy tarasowe - LINEA-BOX markizy tarasowe - LINEA-BOX

szerokość: min. 200 cm max. 600 cm
wysięg: 150, 175, 200, 225, 250, 275, 300, 

325, 350 cm
montaż: do ściany, sufitu lub krokwi dachowych
kąt pochylenia: min. 0° max. 78°
kaseta: tak, ochrona zwiniętego poszycia
ramiona: przegubowe
napęd: ręczny - za pomocą korby

elektryczny - silnik rurowy
kolor konstrukcji: biały RAL 9003, brązowy RAL 8019,

szary RAL 9006, kremowy RAL 1013 
opcjonalnie inne kolory

falbana: wysokości 25 cm, prosta lub „fala”
odporność na wiatr: wysięg do 300 cm - 2 klasa odporności

- do 39 km/h, wysięg powyżej 300 cm - 
1 klasa odporności - do 28 km/h

W pozycji zwiniętej poszycie chronione przed
niekorzystnym wpływem czynników atmosferycznych.

Połączenie kasety chroniącej poszycie
i belki montażowej w jednym urządzeniu.

Profil przedni z rynną odprowadzającą
wodę opadową.
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opcjonalnie inne kolory

falbana: wysokości 25 cm, prosta lub „fala”
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Markiza LINEA-FLECTA charakteryzuje się 
specjalną konstrukcją przegubu ramienia - jego 
dolna część, w stosunku do górnej, jest nachylona 
o dodatkowy kąt 50 stopni. Tkanina na załamaniu 
ramion podtrzymywana jest przez dodatkowy 
profil środkowy.

Dzięki takiej konstrukcji markiza zapewnia 
dodatkową ochroną przed nisko świecącym 
słońcem - zimą oraz od strony wschodniej i 
zachodniej - a także zabezpiecza przed 
nieprzyjemnym wiatrem wiejącym od przodu.

W połączeniu ze wspornikami zatrzaskowymi 
profilu przedniego, LINEA-FLECTA stanowi idealne 
rozwiązanie dla restauracji, które musiały 
wprowadzić całkowity zakaz palenia w środku 
pomieszczeń, a które ze względu na lokalne 
uwarunkowania architektoniczne nie mogą 
zamontować pergol czy innych zadaszeń stałych.

Ramiona w markizie LINEA-FLECTA wyposażone 
są w cięgno naciągowe. Standardowy napęd za 
pomocą przekładni. Opcjonalnie silnik elektryczny

markiza tarasowa z belką montażową
i podwójnym kątem pochylenia ramion

LINEA-FLECTA

markizy tarasowe  - LINEA-FLECTA markizy tarasowe - LINEA-FLECTA

szerokość: min. 214 cm max. 600 cm
wysięg: 170, 195, 220, 245, 270, 295, 320 cm
montaż: do ściany, sufitu lub krokwi dachowych
kąt pochylenia: min. 0° max. 40°
kaseta: brak, opcjonalny daszek osłonowy
ramiona: przegubowe z cięgnem naciągowym
napęd: ręczny - za pomocą korby

elektryczny - silnik rurowy
kolor konstrukcji: biały RAL 9003, brązowy RAL 8019,

szary RAL 9006, kremowy RAL 1013 
opcjonalnie inne kolory

falbana: wysokości 25 cm, prosta lub „fala”
odporność na wiatr: 2 klasa odporności - do 39 km/h
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Markiza LINEA-FLECTA charakteryzuje się 
specjalną konstrukcją przegubu ramienia - jego 
dolna część, w stosunku do górnej, jest nachylona 
o dodatkowy kąt 50 stopni. Tkanina na załamaniu 
ramion podtrzymywana jest przez dodatkowy 
profil środkowy.

Dzięki takiej konstrukcji markiza zapewnia 
dodatkową ochroną przed nisko świecącym 
słońcem - zimą oraz od strony wschodniej i 
zachodniej - a także zabezpiecza przed 
nieprzyjemnym wiatrem wiejącym od przodu.

W połączeniu ze wspornikami zatrzaskowymi 
profilu przedniego, LINEA-FLECTA stanowi idealne 
rozwiązanie dla restauracji, które musiały 
wprowadzić całkowity zakaz palenia w środku 
pomieszczeń, a które ze względu na lokalne 
uwarunkowania architektoniczne nie mogą 
zamontować pergol czy innych zadaszeń stałych.

Ramiona w markizie LINEA-FLECTA wyposażone 
są w cięgno naciągowe. Standardowy napęd za 
pomocą przekładni. Opcjonalnie silnik elektryczny

markiza tarasowa z belką montażową
i podwójnym kątem pochylenia ramion

LINEA-FLECTA

markizy tarasowe  - LINEA-FLECTA markizy tarasowe - LINEA-FLECTA

szerokość: min. 214 cm max. 600 cm
wysięg: 170, 195, 220, 245, 270, 295, 320 cm
montaż: do ściany, sufitu lub krokwi dachowych
kąt pochylenia: min. 0° max. 40°
kaseta: brak, opcjonalny daszek osłonowy
ramiona: przegubowe z cięgnem naciągowym
napęd: ręczny - za pomocą korby

elektryczny - silnik rurowy
kolor konstrukcji: biały RAL 9003, brązowy RAL 8019,

szary RAL 9006, kremowy RAL 1013 
opcjonalnie inne kolory

falbana: wysokości 25 cm, prosta lub „fala”
odporność na wiatr: 2 klasa odporności - do 39 km/h
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markizy tarasowe do wnęk
CROSS / CROSS-BOX

markizy tarasowe - CROSS / CROSS-BOX markizy tarasowe - CROSS / CROSS-BOX

szerokość: min. 120 cm max. 400 cm
wysięg: 150, 175, 200 ,225, 250 ,275, 300 cm
montaż: do ściany, sufitu lub krokwi dachowych
kąt pochylenia: min. 0 max. 78°
kaseta: w modelu cross-box
ramiona: przegubowe
napęd: ręczny - za pomocą korby

elektryczny - silnik rurowy
kolor konstrukcji: biały RAL 9003, brązowy RAL 8019,

szary RAL 9006, krem RAL 1013
opcjonalnie inne kolory

falbana: wysokości 25 cm, prosta lub „fala”
odporność na wiatr: wysięg do 300 cm - 2 klasa odporności

- do 39 km/h, wysięg powyżej 300 cm - 
1 klasa odporności - do 28 km/h

Podstawowym ograniczeniem technicznym 
wszystkich markiz tarasowych z ramionami 
p r z e g u b o w y m i  j e s t  b r a k  m o ż l i w o ś c i  
wyprodukowania urządzenia o mniejszej szerokości 
niż jego wysięg (w praktyce szerokość markizy musi 
zawsze być nieco większa od wysięgu). Dzieje się tak, 
ponieważ podczas zwijania markizy ramiona 
składają się ku środkowi urządzenia, i wymagają 
określonej ilości miejsca do złożenia.

Modele CROSS oraz CROSS-BOX przełamują te 
ograniczenia,  dzięki wyjątkowemu rozwiązaniu 
technicznemu - prawe ramię markiz zostało 
obniżone w stosunku do lewego, dzięki czemu 
podczas zwijania znajdują się one w dwóch różnych 
płaszczyznach i wymagają dwukrotnie mniej miejsca 
do złożenia niż w modelach konwencjonalnych. 
Umożliwia to zastosowanie markizy np. we wnęce 
pomiędzy dwiema ścianami, bez rezygnacji z 
maksymalnego dostępnego wysięgu.

Model CROSS-BOX dodatkowo wyposażony jest w 
kasetę chroniącą poszycie markizy w pozycji 
zwiniętej. Dla obydwu modeli dostępne takie samo 
wyposażenie opcjonalne jak w pozostałych 
modelach markiz tarasowych.
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Markizy GOLD wyposażone zostały w masywne 
ramiona oraz uchwyty ramion z trzema śrubami 
kontrującymi - dzięki czemu ich wysięg 
maksymalny wynosi 400 cm, przy zachowaniu 
maksymalnego bezpieczeństwa użytkowania, 
czego potwierdzeniem jest 2 klasa odporności 
wiatrowej bez względu na wymiary urządzenia.

W markizie zastosowano taką samą belkę 
montażową jak w modelu LINEA - co pozwala na 
produkcję urządzenia o szerokości maksymalnej 
18 m. Przy czym markizy o szerokości powyżej 600 
cm wyposażone są w dwie, a o szerokości powyżej 
1200 cm w trzy pary ramion.

Ze względu na bardzo dużą siłę naciągową ramion, 
dla wygodnej obsługi ręcznej, zastosowano 
wzmocniony model przekładni o przełożeniu 13:1. 
W markizach o szerokość powyżej 600 cm 
wyposażenie standardowe stanowi napęd 
elektryczny. Opcjonalnie można zastosować 
automatykę pogodową, sterowanie za pomocą 
pilota oraz przekładnię zwijania awaryjnego NHK.

markiza tarasowa 1800 x 400 cm 
z belką montażową

GOLD

markizy tarasowe - GOLD markizy tarasowe - GOLD

szerokość: min. 368 cm max. 1800 cm
wysięg: 300, 325, 350, 375, 400 cm
montaż: do ściany, sufitu lub krokwi dachowych
kąt pochylenia: min. 5° max. 70°
kaseta: brak, opcjonalny daszek osłonowy
ramiona: przegubowe 
napęd: ręczny - za pomocą korby

elektryczny - silnik rurowy
kolor konstrukcji: biały RAL 9003, brązowy RAL 8019,

szary RAL 9006, krem RAL 1013
opcjonalnie inne kolory

falbana: wysokości 25 cm, prosta lub „fala”
odporność na wiatr: 2 klasa odporności - do 39 km/h
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Markizy GOLD wyposażone zostały w masywne 
ramiona oraz uchwyty ramion z trzema śrubami 
kontrującymi - dzięki czemu ich wysięg 
maksymalny wynosi 400 cm, przy zachowaniu 
maksymalnego bezpieczeństwa użytkowania, 
czego potwierdzeniem jest 2 klasa odporności 
wiatrowej bez względu na wymiary urządzenia.

W markizie zastosowano taką samą belkę 
montażową jak w modelu LINEA - co pozwala na 
produkcję urządzenia o szerokości maksymalnej 
18 m. Przy czym markizy o szerokości powyżej 600 
cm wyposażone są w dwie, a o szerokości powyżej 
1200 cm w trzy pary ramion.

Ze względu na bardzo dużą siłę naciągową ramion, 
dla wygodnej obsługi ręcznej, zastosowano 
wzmocniony model przekładni o przełożeniu 13:1. 
W markizach o szerokość powyżej 600 cm 
wyposażenie standardowe stanowi napęd 
elektryczny. Opcjonalnie można zastosować 
automatykę pogodową, sterowanie za pomocą 
pilota oraz przekładnię zwijania awaryjnego NHK.

markiza tarasowa 1800 x 400 cm 
z belką montażową

GOLD

markizy tarasowe - GOLD markizy tarasowe - GOLD

szerokość: min. 368 cm max. 1800 cm
wysięg: 300, 325, 350, 375, 400 cm
montaż: do ściany, sufitu lub krokwi dachowych
kąt pochylenia: min. 5° max. 70°
kaseta: brak, opcjonalny daszek osłonowy
ramiona: przegubowe 
napęd: ręczny - za pomocą korby

elektryczny - silnik rurowy
kolor konstrukcji: biały RAL 9003, brązowy RAL 8019,

szary RAL 9006, krem RAL 1013
opcjonalnie inne kolory

falbana: wysokości 25 cm, prosta lub „fala”
odporność na wiatr: 2 klasa odporności - do 39 km/h
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GOLD-BOX to model oparty na konstrukcji markizy 
GOLD wyposażony dodatkowo w kasetę chroniącą 
tkaninę zwiniętego poszycia przed niekorzystnym 
wpływem czynników atmosferycznych i  
zabrudzeniem. Cechy takie jak wysięg 
maksymalny 400 cm, ochrona tkaniny, belka 
montażowa - rozdzielone uchwyty - decydują o 
wyjątkowej atrakcyjności tego modelu.

Wyposażenie standardowe obejmuje przekładnię 
markizową o wygodnym przełożeniu 13:1. 
Opcjonalnie dostępny jest napęd elektryczny, 
również z korbą awaryjnego zwijania, automatyka 
pogodowa i sterowanie radiowe za pomocą pilota.

W markizie stosowana jest wyłącznie kaseta o 
średnicy 125 mm. Podobnie jak w innych 
modelach markiz tarasowych, profil przedni 
wyposażony jest w szczelinę odprowadzającą 
wodę opadową na boki markizy. 

markiza tarasowa 600 x 400 cm z belką montażową i kasetą
GOLD-BOX

markizy tarasowe - GOLD-BOX markizy tarasowe - GOLD-BOX

szerokość: min. 368 cm max. 600 cm
wysięg: 300, 325, 350, 375, 400 cm
montaż: do ściany, sufitu lub krokwi dachowych
kąt pochylenia: min. 5° max. 70°
kaseta: tak, ochrona zwiniętego poszycia
ramiona: przegubowe
napęd: ręczny - za pomocą korby

elektryczny - silnik rurowy
kolor konstrukcji: biały RAL 9003, brązowy RAL 8019,

szary RAL 9006, krem RAL 1013
opcjonalnie inne kolory

falbana: wysokości 25 cm, prosta lub „fala”
odporność na wiatr: 2 klasa odporności - do 39 km/h

Mocne ramiona o wysięgu 400 cm.

Masywny uchwyt ramienia
z trzema śrubami kontrującymi.

Automatyka pogodowa
i przekładnia awaryjnego zwijania NHK.

2120



GOLD-BOX to model oparty na konstrukcji markizy 
GOLD wyposażony dodatkowo w kasetę chroniącą 
tkaninę zwiniętego poszycia przed niekorzystnym 
wpływem czynników atmosferycznych i  
zabrudzeniem. Cechy takie jak wysięg 
maksymalny 400 cm, ochrona tkaniny, belka 
montażowa - rozdzielone uchwyty - decydują o 
wyjątkowej atrakcyjności tego modelu.

Wyposażenie standardowe obejmuje przekładnię 
markizową o wygodnym przełożeniu 13:1. 
Opcjonalnie dostępny jest napęd elektryczny, 
również z korbą awaryjnego zwijania, automatyka 
pogodowa i sterowanie radiowe za pomocą pilota.

W markizie stosowana jest wyłącznie kaseta o 
średnicy 125 mm. Podobnie jak w innych 
modelach markiz tarasowych, profil przedni 
wyposażony jest w szczelinę odprowadzającą 
wodę opadową na boki markizy. 

markiza tarasowa 600 x 400 cm z belką montażową i kasetą
GOLD-BOX

markizy tarasowe - GOLD-BOX markizy tarasowe - GOLD-BOX

szerokość: min. 368 cm max. 600 cm
wysięg: 300, 325, 350, 375, 400 cm
montaż: do ściany, sufitu lub krokwi dachowych
kąt pochylenia: min. 5° max. 70°
kaseta: tak, ochrona zwiniętego poszycia
ramiona: przegubowe
napęd: ręczny - za pomocą korby

elektryczny - silnik rurowy
kolor konstrukcji: biały RAL 9003, brązowy RAL 8019,

szary RAL 9006, krem RAL 1013
opcjonalnie inne kolory

falbana: wysokości 25 cm, prosta lub „fala”
odporność na wiatr: 2 klasa odporności - do 39 km/h

Mocne ramiona o wysięgu 400 cm.

Masywny uchwyt ramienia
z trzema śrubami kontrującymi.

Automatyka pogodowa
i przekładnia awaryjnego zwijania NHK.
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markiza tarasowa 1800 x 550 cm z podwójną belką montażową
GIANT

markizy tarasowe - GIANT markizy tarasowe - GIANT

szerokość: min. 451 cm max. 1800 cm
wysięg: 400, 450, 500 lub 550 cm
montaż: do ściany lub do sufitu 
kąt pochylenia: min. 0 max. 38°
kaseta: brak
ramiona: przegubowe
napęd: elektryczny - silnik rurowy
kolor konstrukcji: biały RAL 9003 

opcjonalnie inne kolory
falbana: wysokości 25 cm, prosta lub „fala”
odporność na wiatr: 2 klasa odporności - do 39 km/h

Mocne ramiona o wysięgu 550 cm.

Masywny uchwyt ramienia
na podwójnej belce montażowej.

Przegubowe połączenie
ramion i profilu przedniego.

2322

Największa z markiz tarasowych z ramieniem 
przegubowym. Dzięki  podwójnej  belce 
montażowej i potężnym ramionom maksymalny 
wysięg tego modelu wynosi aż 550 cm.

Markiza dedykowana dla gastronomii, do 
zacieniania letnich ogródków przed lokalami 
restauracyjnymi, może być również stosowana w 
domach prywatnych jako markiza do uzyskania 
cienia na tarasach o szczególnie dużej 
powierzchni.

Ze względu na bardzo dużą siłę naciągową ramion 
(jako jedyne są one wyposażone w podwójną 
sprężynę) obsługa markizy możliwa jest wyłącznie 
za pomocą napędu elektrycznego. Wyposażeniem 
opcjonalnym szczególnie zalecanym w tym 
modelu jest automatyka wiatrowa, jednocześnie 
można stosować wszystkie inne udogodnienia 
dostępne dla markiz tarasowych, jak np. 
sterowanie za pomocą pilota lub przekładnię 
awaryjnego zwijania.



markiza tarasowa 1800 x 550 cm z podwójną belką montażową
GIANT

markizy tarasowe - GIANT markizy tarasowe - GIANT

szerokość: min. 451 cm max. 1800 cm
wysięg: 400, 450, 500 lub 550 cm
montaż: do ściany lub do sufitu 
kąt pochylenia: min. 0 max. 38°
kaseta: brak
ramiona: przegubowe
napęd: elektryczny - silnik rurowy
kolor konstrukcji: biały RAL 9003 

opcjonalnie inne kolory
falbana: wysokości 25 cm, prosta lub „fala”
odporność na wiatr: 2 klasa odporności - do 39 km/h

Mocne ramiona o wysięgu 550 cm.

Masywny uchwyt ramienia
na podwójnej belce montażowej.

Przegubowe połączenie
ramion i profilu przedniego.

2322

Największa z markiz tarasowych z ramieniem 
przegubowym. Dzięki  podwójnej  belce 
montażowej i potężnym ramionom maksymalny 
wysięg tego modelu wynosi aż 550 cm.

Markiza dedykowana dla gastronomii, do 
zacieniania letnich ogródków przed lokalami 
restauracyjnymi, może być również stosowana w 
domach prywatnych jako markiza do uzyskania 
cienia na tarasach o szczególnie dużej 
powierzchni.

Ze względu na bardzo dużą siłę naciągową ramion 
(jako jedyne są one wyposażone w podwójną 
sprężynę) obsługa markizy możliwa jest wyłącznie 
za pomocą napędu elektrycznego. Wyposażeniem 
opcjonalnym szczególnie zalecanym w tym 
modelu jest automatyka wiatrowa, jednocześnie 
można stosować wszystkie inne udogodnienia 
dostępne dla markiz tarasowych, jak np. 
sterowanie za pomocą pilota lub przekładnię 
awaryjnego zwijania.



Jumbo ustanawia nowe standardy markiz 
wielkopowierzchniowych. Model ten został 
zaprojektowany do pracy z maksymalnym 

2wysięgiem 500 cm i zapewnia do 90 m  zacienienia 
- doskonały wybór na duże tarasy w restauracjach i 
domach prywatnych.

W markizie Jumbo używanych jest od dwóch do 
sześciu specjalnie zaprojektowanych ramion 
teleskopowych, dzięki czemu tkanina poszycia jest 
perfekcyjnie naprężona, niezależnie od stopnia 
rozwinięcia markizy. Niezwykle wytrzymała 
a l u m i n i o w a  ko n s t r u k c j a  p o z w a l a  n a  
wyprodukowanie markizy  o  szerokości  
maksymalnej 18 metrów. Teleskopowe, pracujące 
liniowo ramiona sprawiają, że Jumbo rozkłada się i 
składa wyjątkowo elegancko. 

Standardowy, wytrzymały napęd elektryczny z 
automatycznymi wyłącznikami krańcowymi 
zapewnia wygodną obsługę markizy Jumbo. Do 
wyboru jest bogate wyposażenie opcjonalne, 
takie jak daszek osłonowy, sterowanie za pomocą 
pilota i automatyka pogodowa.

markiza tarasowa 1800 x 500 cm z ramionami teleskopowymi i sprężynami gazowymi
JUMBO

markizy tarasowe - JUMBO markizy tarasowe - JUMBO

Do zacieniania dużych tarasów - 
w restauracjach i domach prywatnych

szerokość: min. 395 cm max. 1800 cm
wysięg: 350, 400, 450 lub 500 cm
montaż: do ściany lub do sufitu
kąt pochylenia: min. 5° max. 22°
kaseta: brak, opcjonalny daszek osłonowy
ramiona: teleskopowe
napęd: wyłącznie siłownik elektryczny
kolor konstrukcji: paleta 16 kolorów w standardzie, 

opcjonalnie inne kolory
falbana: wysokości 25 cm, prosta lub „fala”
odporność na wiatr: wysięg do 400 cm - 3 klasa odporności

- do 49 km/h, wysięg powyżej 400 cm - 
2 klasa odporności - do 39 km/h

2524

Doskonałe naprężenie poszycia - 
dzięki ramionom teleskopowym

Opcjonalny daszek osłonowy



Jumbo ustanawia nowe standardy markiz 
wielkopowierzchniowych. Model ten został 
zaprojektowany do pracy z maksymalnym 

2wysięgiem 500 cm i zapewnia do 90 m  zacienienia 
- doskonały wybór na duże tarasy w restauracjach i 
domach prywatnych.

W markizie Jumbo używanych jest od dwóch do 
sześciu specjalnie zaprojektowanych ramion 
teleskopowych, dzięki czemu tkanina poszycia jest 
perfekcyjnie naprężona, niezależnie od stopnia 
rozwinięcia markizy. Niezwykle wytrzymała 
a l u m i n i o w a  ko n s t r u k c j a  p o z w a l a  n a  
wyprodukowanie markizy  o  szerokości  
maksymalnej 18 metrów. Teleskopowe, pracujące 
liniowo ramiona sprawiają, że Jumbo rozkłada się i 
składa wyjątkowo elegancko. 

Standardowy, wytrzymały napęd elektryczny z 
automatycznymi wyłącznikami krańcowymi 
zapewnia wygodną obsługę markizy Jumbo. Do 
wyboru jest bogate wyposażenie opcjonalne, 
takie jak daszek osłonowy, sterowanie za pomocą 
pilota i automatyka pogodowa.

markiza tarasowa 1800 x 500 cm z ramionami teleskopowymi i sprężynami gazowymi
JUMBO

markizy tarasowe - JUMBO markizy tarasowe - JUMBO

Do zacieniania dużych tarasów - 
w restauracjach i domach prywatnych

szerokość: min. 395 cm max. 1800 cm
wysięg: 350, 400, 450 lub 500 cm
montaż: do ściany lub do sufitu
kąt pochylenia: min. 5° max. 22°
kaseta: brak, opcjonalny daszek osłonowy
ramiona: teleskopowe
napęd: wyłącznie siłownik elektryczny
kolor konstrukcji: paleta 16 kolorów w standardzie, 

opcjonalnie inne kolory
falbana: wysokości 25 cm, prosta lub „fala”
odporność na wiatr: wysięg do 400 cm - 3 klasa odporności

- do 49 km/h, wysięg powyżej 400 cm - 
2 klasa odporności - do 39 km/h

2524

Doskonałe naprężenie poszycia - 
dzięki ramionom teleskopowym

Opcjonalny daszek osłonowy



RESOBOX jest piękną markizą kasetową, 
specjalnie zaprojektowaną do zacieniania dużych 
tarasów.

Dzięki unikalnej, modularnej budowie skrzynki, 
tkanina poszycia i ramiona przegubowe są 
efektywnie chronione przed wpływem czynników 
atmosferycznych kiedy markiza jest zwinięta. Z 
n iespotykaną do te j  pory  szerokośc ią  
maksymalną, wynoszącą 18 metrów (markiza ma 
wtedy sześć  ramion) ,  oraz  wys ięg iem 
maksymalnym 4 metry, możliwe jest zacienienia 

2powierzchni ponad 70 m . Elastyczny system 
wsporników montażowych  umożliwia prostą 
instalację markizy zarówno do ściany jak i do 
sufitu.

W markizach o szerokości do 14 m dostępna jest 
opcjonalna falbana zwijana, zapewniająca 
dodatkową ochronę przed nisko świecącym, 
zachodzącym słońcem. 

Wyposażenie standardowe obejmuje napęd 
elektryczny. Opcjonalnie można zastosować 
sterowanie za pomocą pilota radiowego oraz 
automatykę pogodową.

markiza kasetowa 1800 x 400 cm z opcjonalną falbaną zwijaną
RESOBOX

markizy kasetowe - RESOBOX markizy kasetowe - RESOBOX

Prosta instalacja - 
tylko dwa skrajne wsporniki montażowe

Technologia ramion teleskopowych -
do 28 m2 stale naprężonego poszycia

Aluminiowa kaseta - 
maksymalna ochrona zwiniętej markizy

szerokość: min. 200 cm max. 1800 cm
wysięg: 150, 200, 250 ,300, 350, 400 cm
montaż: do ściany lub do sufitu
kąt pochylenia: min. 0° max. 40°
kaseta: pełna, ochrona ramion i tkaniny
ramiona: przegubowe
rura nawojowa: opcjonalna maskownica
napęd: wyłącznie siłownik elektryczny
kolor konstrukcji: paleta 16 kolorów w standardzie, 

opcjonalnie inne kolory
falbana: opcja -  falbana stała lub

falbana zwijana za pomocą
korby markizowej - do 14 m szerokości

odporność na wiatr: 3 klasa odporności - do 49 km/h
z falbaną zwijaną i wysięgiem 400 cm - 
2 klasa odporności - do 39 km/h

Zaprojektowana dla dużych tarasów -
ponad 70 m2 zacienienia

Opcjonalna falbana zwijana -
ochrona prywatności i dodatkowe zacienienie

Aluminiowa kaseta - 
maksymalna ochrona zwiniętej markizy

2726



RESOBOX jest piękną markizą kasetową, 
specjalnie zaprojektowaną do zacieniania dużych 
tarasów.

Dzięki unikalnej, modularnej budowie skrzynki, 
tkanina poszycia i ramiona przegubowe są 
efektywnie chronione przed wpływem czynników 
atmosferycznych kiedy markiza jest zwinięta. Z 
n iespotykaną do te j  pory  szerokośc ią  
maksymalną, wynoszącą 18 metrów (markiza ma 
wtedy sześć  ramion) ,  oraz  wys ięg iem 
maksymalnym 4 metry, możliwe jest zacienienia 

2powierzchni ponad 70 m . Elastyczny system 
wsporników montażowych  umożliwia prostą 
instalację markizy zarówno do ściany jak i do 
sufitu.

W markizach o szerokości do 14 m dostępna jest 
opcjonalna falbana zwijana, zapewniająca 
dodatkową ochronę przed nisko świecącym, 
zachodzącym słońcem. 

Wyposażenie standardowe obejmuje napęd 
elektryczny. Opcjonalnie można zastosować 
sterowanie za pomocą pilota radiowego oraz 
automatykę pogodową.

markiza kasetowa 1800 x 400 cm z opcjonalną falbaną zwijaną
RESOBOX

markizy kasetowe - RESOBOX markizy kasetowe - RESOBOX

Prosta instalacja - 
tylko dwa skrajne wsporniki montażowe

Technologia ramion teleskopowych -
do 28 m2 stale naprężonego poszycia

Aluminiowa kaseta - 
maksymalna ochrona zwiniętej markizy

szerokość: min. 200 cm max. 1800 cm
wysięg: 150, 200, 250 ,300, 350, 400 cm
montaż: do ściany lub do sufitu
kąt pochylenia: min. 0° max. 40°
kaseta: pełna, ochrona ramion i tkaniny
ramiona: przegubowe
rura nawojowa: opcjonalna maskownica
napęd: wyłącznie siłownik elektryczny
kolor konstrukcji: paleta 16 kolorów w standardzie, 

opcjonalnie inne kolory
falbana: opcja -  falbana stała lub

falbana zwijana za pomocą
korby markizowej - do 14 m szerokości

odporność na wiatr: 3 klasa odporności - do 49 km/h
z falbaną zwijaną i wysięgiem 400 cm - 
2 klasa odporności - do 39 km/h

Zaprojektowana dla dużych tarasów -
ponad 70 m2 zacienienia

Opcjonalna falbana zwijana -
ochrona prywatności i dodatkowe zacienienie

Aluminiowa kaseta - 
maksymalna ochrona zwiniętej markizy

2726



Elegancka markiza MESABOX jest idealnym 
rozwiązaniem do  zacienienia dużych powierzchni 
takich jak ogródki w restauracjach czy 
przydomowe tarasy.

Kompaktowa, linowa stylistyka nadaje markizie 
MESABOX wyjątkowo atrakcyjny wygląd. Dzięki 
technologii  ramion teleskopowych oraz 
sprężynom gazowym tkanina rozwiniętej markizy 
pozostaje naprężona, niezależnie od stopnia 
otwarcia. W pozycji zwiniętej zaokrąglony profil 
przedni domyka kasetę markizy, zabezpieczając 
tkaninę i  te leskopowe ramiona przed 
n i e k o r z y s t n y m  w p ł y w e m  w a r u n k ó w  
atmosferycznych. Dwa wsporniki montażowe 
sprawiają, że markiza jest prosta w instalacji, 
zarówno przy montażu ściennym jak i sufitowym. 
Kąt pochylenia może być w prosty sposób 
regulowany w szerokim zakresie.

Wyposażenie standardowe obejmuje napęd 
elektryczny. Opcjonalnie można zastosować 
sterowanie radiowe oraz automatykę pogodową.

markiza kasetowa 700 x 400 cm z ramionami teleskopowymi i sprężynami gazowymi
MESABOX

markizy kasetowe - MESABOX markizy kasetowe - MESABOX
28 29

Prosta instalacja - 
tylko dwa skrajne wsporniki montażowe

Technologia ramion teleskopowych -
2do 28 m  stale naprężonego poszycia

Aluminiowa kaseta - 
maksymalna ochrona zwiniętej markizy

szerokość: min. 350 cm max. 700 cm
wysięg: 250, 300, 350 , 400 cm
montaż: do ściany lub do sufitu
kąt pochylenia: montaż ścienny   - min. 0° max. 70°

montaż sufitowy - min. 0° max. 90°
kaseta: pełna, ochrona ramion i tkaniny
ramiona: teleskopowe, ze sprężynami gazowymi
rura nawojowa: widoczna
napęd: wyłącznie siłownik elektryczny
kolor konstrukcji: paleta 16 kolorów w standardzie, 

opcjonalnie inne kolory
falbana: opcjonalna falbana stała
odporność na wiatr: wysięg do 350 cm - 3 klasa odporności

- do 49 km/h, wysięg powyżej 350 cm - 
2 klasa odporności - do 39 km/h



Elegancka markiza MESABOX jest idealnym 
rozwiązaniem do  zacienienia dużych powierzchni 
takich jak ogródki w restauracjach czy 
przydomowe tarasy.

Kompaktowa, linowa stylistyka nadaje markizie 
MESABOX wyjątkowo atrakcyjny wygląd. Dzięki 
technologii  ramion teleskopowych oraz 
sprężynom gazowym tkanina rozwiniętej markizy 
pozostaje naprężona, niezależnie od stopnia 
otwarcia. W pozycji zwiniętej zaokrąglony profil 
przedni domyka kasetę markizy, zabezpieczając 
tkaninę i  te leskopowe ramiona przed 
n i e k o r z y s t n y m  w p ł y w e m  w a r u n k ó w  
atmosferycznych. Dwa wsporniki montażowe 
sprawiają, że markiza jest prosta w instalacji, 
zarówno przy montażu ściennym jak i sufitowym. 
Kąt pochylenia może być w prosty sposób 
regulowany w szerokim zakresie.

Wyposażenie standardowe obejmuje napęd 
elektryczny. Opcjonalnie można zastosować 
sterowanie radiowe oraz automatykę pogodową.

markiza kasetowa 700 x 400 cm z ramionami teleskopowymi i sprężynami gazowymi
MESABOX

markizy kasetowe - MESABOX markizy kasetowe - MESABOX
28 29

Prosta instalacja - 
tylko dwa skrajne wsporniki montażowe

Technologia ramion teleskopowych -
2do 28 m  stale naprężonego poszycia

Aluminiowa kaseta - 
maksymalna ochrona zwiniętej markizy

szerokość: min. 350 cm max. 700 cm
wysięg: 250, 300, 350 , 400 cm
montaż: do ściany lub do sufitu
kąt pochylenia: montaż ścienny   - min. 0° max. 70°

montaż sufitowy - min. 0° max. 90°
kaseta: pełna, ochrona ramion i tkaniny
ramiona: teleskopowe, ze sprężynami gazowymi
rura nawojowa: widoczna
napęd: wyłącznie siłownik elektryczny
kolor konstrukcji: paleta 16 kolorów w standardzie, 

opcjonalnie inne kolory
falbana: opcjonalna falbana stała
odporność na wiatr: wysięg do 350 cm - 3 klasa odporności

- do 49 km/h, wysięg powyżej 350 cm - 
2 klasa odporności - do 39 km/h



TENDABOX jest niewielką markizą kasetową o 
ponadczasowym wyglądzie. Stosowana w 
szczególności do zacieniania niewielkich i średnich 
powierzchni takich jak balkony i przydomowe 
tarasy.

Przyjemna dla oka stylistyka zaokrąglonej kasety 
harmonizuje ze współczesną architekturą jako 
dodatkowy element wykończeniowy. Profil 
przedni umożliwia szczelne domknięcie zwiniętej 
markizy oraz zabezpiecza tkaninę oraz ramiona 
przed deszczem i zabrudzeniami, gwarantując 
długą bezawaryjną pracę urządzenia. Dwa skrajne 
wsporniki montażowe umożliwiają łatwą 
instalację do ściany, sufitu lub do drewnianych 
krokwi dachowych. Kąt pochylenia może być w 
prosty sposób regulowany.

Wyposażenie standardowe obejmuje napęd 
ręczny za pomocą przekładni i korby markizowej. 
Opcjonalnie można zastosować wygodny napęd 
elektryczny, sterowanie radiowe oraz automatykę 
pogodową.

markiza kasetowa 650 x 350 cm / 600 x 400 cm z ramionami przegubowymi
i opcjonalną falbaną zwijaną

TENDABOX

markizy kasetowe - TENDABOX

szerokość: min. 195 cm max. 650 cm
wysięg: 150, 200, 250 , 300, 350, 400 cm
montaż: do ściany, sufitu lub krokwi dachowych
kąt pochylenia: min. 0° max. 85°
kaseta: pełna, ochrona ramion i tkaniny
ramiona: przegubowe
rura nawojowa: opcjonalna maskownica
napęd: ręczny - za pomocą korby

elektryczny - silnik rurowy
kolor konstrukcji: biały RAL 9010, brązowy ~RAL 8019 

opcjonalnie inne kolory
falbana: opcjonalna falbana stała lub zwijana
odporność na wiatr: 3 klasa odporności - do 49 km/h

z falbaną zwijaną i wysięgiem 400 cm - 
2 klasa odporności - do 39 km/h

Kaseta markizy łagodnie zaokrąglona...

markizy kasetowe - TENDABOX
30 31

Opcjonalna falbana zwijana
z tkaniny częściowo przeziernej Soltis 86

...lub ostro ścięta, prostokątna.



TENDABOX jest niewielką markizą kasetową o 
ponadczasowym wyglądzie. Stosowana w 
szczególności do zacieniania niewielkich i średnich 
powierzchni takich jak balkony i przydomowe 
tarasy.

Przyjemna dla oka stylistyka zaokrąglonej kasety 
harmonizuje ze współczesną architekturą jako 
dodatkowy element wykończeniowy. Profil 
przedni umożliwia szczelne domknięcie zwiniętej 
markizy oraz zabezpiecza tkaninę oraz ramiona 
przed deszczem i zabrudzeniami, gwarantując 
długą bezawaryjną pracę urządzenia. Dwa skrajne 
wsporniki montażowe umożliwiają łatwą 
instalację do ściany, sufitu lub do drewnianych 
krokwi dachowych. Kąt pochylenia może być w 
prosty sposób regulowany.

Wyposażenie standardowe obejmuje napęd 
ręczny za pomocą przekładni i korby markizowej. 
Opcjonalnie można zastosować wygodny napęd 
elektryczny, sterowanie radiowe oraz automatykę 
pogodową.

markiza kasetowa 650 x 350 cm / 600 x 400 cm z ramionami przegubowymi
i opcjonalną falbaną zwijaną

TENDABOX

markizy kasetowe - TENDABOX

szerokość: min. 195 cm max. 650 cm
wysięg: 150, 200, 250 , 300, 350, 400 cm
montaż: do ściany, sufitu lub krokwi dachowych
kąt pochylenia: min. 0° max. 85°
kaseta: pełna, ochrona ramion i tkaniny
ramiona: przegubowe
rura nawojowa: opcjonalna maskownica
napęd: ręczny - za pomocą korby

elektryczny - silnik rurowy
kolor konstrukcji: biały RAL 9010, brązowy ~RAL 8019 

opcjonalnie inne kolory
falbana: opcjonalna falbana stała lub zwijana
odporność na wiatr: 3 klasa odporności - do 49 km/h

z falbaną zwijaną i wysięgiem 400 cm - 
2 klasa odporności - do 39 km/h

Kaseta markizy łagodnie zaokrąglona...

markizy kasetowe - TENDABOX
30 31

Opcjonalna falbana zwijana
z tkaniny częściowo przeziernej Soltis 86

...lub ostro ścięta, prostokątna.



Pony jest najmniejszą markizą w pełnej kasecie w 
naszej ofercie - po złożeniu markizy zarówno 
poszycie, jak i ramiona, schowane są we wnętrzu 
skrzynki, z przodu domkniętej przez profil przedni 
markizy, dzięki czemu elementy te są dodatkowo 
chronione przed niekorzystnym wpływem 
czynników atmosferycznych.

W markizie zastosowane eleganckie ramiona 
przegubowe z dodatkowymi przetłoczeniami, 
podkreślającymi jej wyjątkową estetykę, a także 
pozytywnie wpływającymi na wytrzymałość. 
Uniwersalne uchwyty boczne umożliwiają montaż 
zarówno do ściany jak i sufitu - możliwe jest 
zamontowanie markizy np. pod betonową błytą 
balkonu .

Standardowo do napędu markizy Pony stosowana 
jest przekładnia i korba markizowa. Opcjonalnie 
można zastosować napęd e lektryczny,  
automatykę pogodową i sterowanie za pomocą 
pilota.

markiza kasetowa 500 x 300 cm z ramionami przegubowymi
PONY

markizy kasetowe - PONY markizy kasetowe - PONY

szerokość: min. 184 cm max. 500 cm
wysięg: 150, 175, 200, 225, 250, 275, 300 cm
montaż: do ściany lub do sufitu 
kąt pochylenia: min. 0° max. 45°
kaseta: pełna, ochrona ramion i tkaniny
ramiona: przegubowe, z przetłoczeniami
rura nawojowa: widoczna
napęd: przekładnia

opcjonalnie siłownik elektryczny
kolor konstrukcji: biały RAL 9003, brązowy RAL 8019 

opcjonalnie inne kolory
falbana: wysokości 25 cm, prosta lub „fala”
odporność na wiatr: 2 klasa odporności - do 39 km/h

Wyposażanie standardowe obejmuje
falbanę wysokości 25 cm

Eleganckie ramiona
z dodatkowymi przetłoczeniami

Profil przedni z regulacją wysokości ramion 
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Pony jest najmniejszą markizą w pełnej kasecie w 
naszej ofercie - po złożeniu markizy zarówno 
poszycie, jak i ramiona, schowane są we wnętrzu 
skrzynki, z przodu domkniętej przez profil przedni 
markizy, dzięki czemu elementy te są dodatkowo 
chronione przed niekorzystnym wpływem 
czynników atmosferycznych.

W markizie zastosowane eleganckie ramiona 
przegubowe z dodatkowymi przetłoczeniami, 
podkreślającymi jej wyjątkową estetykę, a także 
pozytywnie wpływającymi na wytrzymałość. 
Uniwersalne uchwyty boczne umożliwiają montaż 
zarówno do ściany jak i sufitu - możliwe jest 
zamontowanie markizy np. pod betonową błytą 
balkonu .

Standardowo do napędu markizy Pony stosowana 
jest przekładnia i korba markizowa. Opcjonalnie 
można zastosować napęd e lektryczny,  
automatykę pogodową i sterowanie za pomocą 
pilota.

markiza kasetowa 500 x 300 cm z ramionami przegubowymi
PONY

markizy kasetowe - PONY markizy kasetowe - PONY

szerokość: min. 184 cm max. 500 cm
wysięg: 150, 175, 200, 225, 250, 275, 300 cm
montaż: do ściany lub do sufitu 
kąt pochylenia: min. 0° max. 45°
kaseta: pełna, ochrona ramion i tkaniny
ramiona: przegubowe, z przetłoczeniami
rura nawojowa: widoczna
napęd: przekładnia

opcjonalnie siłownik elektryczny
kolor konstrukcji: biały RAL 9003, brązowy RAL 8019 

opcjonalnie inne kolory
falbana: wysokości 25 cm, prosta lub „fala”
odporność na wiatr: 2 klasa odporności - do 39 km/h

Wyposażanie standardowe obejmuje
falbanę wysokości 25 cm

Eleganckie ramiona
z dodatkowymi przetłoczeniami

Profil przedni z regulacją wysokości ramion 
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Nowa, elegancka markiza ogrodowa Boxmobil 
zapewnia całkiem duży kawałek cienia - ponad 45 

2m  ! Teraz zacienienie otwartych powierzchni jest 
osiągalne w prosty sposób. Boxmobil - połączenie 
dwóch markiz kasetowych, które moga byc 
rozwijane niezaleznie, zamontowanych na 
wytrzymałej, stalowej ramie, nadaje się 
szczegó ln ie  do  stosowania  w barach,  
restauracjach, przy basenach i w przydomowych 
ogrodach. 

Kaseta markizy zabezpiecza tkaninę zwiniętego 
poszycia i elementy mechaniczne przed 
n i e k o r z y s t n y m  w p ł y w e m  w a r u n k ó w  
atmosferycznch. Do wyboru, kaseta może być  
zaokrąglona lub kwadratowa. Markize mozna 
osadzic w zabetonowanych w ziemi gniazdach lub 
postawic na specjalnych, betonowych stopach, 
dzięki czemu cała konstrukcja jest wyjątkowo 
stabilna.  Opcjonalna falbana zwijana moze byc 
wykonana z nieprzeziernej tkaniny akrylowej lub z 
materialu czesciowo przeziernego Soltis 86.

Standardowy napęd ręczny. Opcjonalnie naped 
elektryczny i automatyka pogodowa.

markiza ogrodowa w kasecie662x700 cm 
BOXMOBIL

markizy ogrodowe - BOXMOBIL

szerokość: min. 210 cm, max. 612 cm - napęd
ręczny, 662 cm - napęd elektryczny

wysięg: 300, 400, 500, 600 lub 700 cm
wysokość: min. 300 cm, max. 303 cm
kąt pochylenia: min. 5°, max. 35°
kaseta: pełna, ochrona ramion i tkaniny
ramiona: przegubowe
rura nawojowa: opcjonalna maskownica
napęd: ręczny - za pomocą korby

elektryczny - silnik rurowy
kolor konstrukcji: biały RAL 9003, brąz ~RAL 8019

opcjonalnie inne kolory
falbana: opcjonalna falbana stała lub zwijana 
odporność na wiatr: 3 klasa odporności - do 49 km/h

z falbaną zwijaną - 2 klasa -do 39 km/h

markizy ogrodowe - BOXMOBIL
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Nowa, elegancka markiza ogrodowa Boxmobil 
zapewnia całkiem duży kawałek cienia - ponad 45 

2m  ! Teraz zacienienie otwartych powierzchni jest 
osiągalne w prosty sposób. Boxmobil - połączenie 
dwóch markiz kasetowych, które moga byc 
rozwijane niezaleznie, zamontowanych na 
wytrzymałej, stalowej ramie, nadaje się 
szczegó ln ie  do  stosowania  w barach,  
restauracjach, przy basenach i w przydomowych 
ogrodach. 

Kaseta markizy zabezpiecza tkaninę zwiniętego 
poszycia i elementy mechaniczne przed 
n i e k o r z y s t n y m  w p ł y w e m  w a r u n k ó w  
atmosferycznch. Do wyboru, kaseta może być  
zaokrąglona lub kwadratowa. Markize mozna 
osadzic w zabetonowanych w ziemi gniazdach lub 
postawic na specjalnych, betonowych stopach, 
dzięki czemu cała konstrukcja jest wyjątkowo 
stabilna.  Opcjonalna falbana zwijana moze byc 
wykonana z nieprzeziernej tkaniny akrylowej lub z 
materialu czesciowo przeziernego Soltis 86.

Standardowy napęd ręczny. Opcjonalnie naped 
elektryczny i automatyka pogodowa.

markiza ogrodowa w kasecie662x700 cm 
BOXMOBIL

markizy ogrodowe - BOXMOBIL

szerokość: min. 210 cm, max. 612 cm - napęd
ręczny, 662 cm - napęd elektryczny

wysięg: 300, 400, 500, 600 lub 700 cm
wysokość: min. 300 cm, max. 303 cm
kąt pochylenia: min. 5°, max. 35°
kaseta: pełna, ochrona ramion i tkaniny
ramiona: przegubowe
rura nawojowa: opcjonalna maskownica
napęd: ręczny - za pomocą korby

elektryczny - silnik rurowy
kolor konstrukcji: biały RAL 9003, brąz ~RAL 8019

opcjonalnie inne kolory
falbana: opcjonalna falbana stała lub zwijana 
odporność na wiatr: 3 klasa odporności - do 49 km/h

z falbaną zwijaną - 2 klasa -do 39 km/h

markizy ogrodowe - BOXMOBIL
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Ombramobil jest wolnostojącą, podwójną 
markizą zapewniającą dużą powierzchnię 
zacienienia. Dzięki braku dodatkowych podpór 
środkowych, przestrzeń pod markizą może być 
dowolnie wykorzystana.

Markiza Ombramobil jest bardzo wszechstronna, 
może być używana w gastronomii, w domach 
prywatnych, jak również w szkołach, sklepach czy 
podczas różnego rodzaju imprez na wolnym 
powietrzu. Markiza jest w pełni przenośna - 
demontaż i ponowny montaż w innym miejscu 
zajmują niewiele czasu.

Dwie markizy z ramionami przegubowymi, z 
których składa się Ombramobil, rozwijają się 
zawsze równocześnie. Stabilność konstrukcji 
zapewniają  szerokie, poprzeczne stopy. 
Opcjonalnie markiza może zostać osadzona w 
zabetonowanych gniazdach. Tkanina i ramiona są 
w pozycji zwiniętej chronione przez daszek 
ochronny - markizy nie trzeba chować na zimę.
Napęd ręczny, za pomocą przekładni i korby 
markizowej lub napęd elektryczny.

markiza ogrodowa 555 x 450 cm z daszkiem ochronnym
OMBRAMOBIL

markizy ogrodowe - OMBRAMOBIL

szerokość: min. 315 cm, max. 555 cm 
wysięg: 300, 350, 400, lub 450 cm
wysokość: 260 cm
kąt pochylenia: min. 10°, max. 20°
kaseta: daszek osłonowy
ramiona: przegubowe
rura nawojowa: widoczna, wspólna dla obu markiz
napęd: ręczny - za pomocą korby

elektryczny - silnik rurowy
kolor konstrukcji: paleta 16 kolorów w standardzie

opcjonalnie inne kolory
falbana: wysokości 25 cm, prosta lub „fala”
odporność na wiatr: 3 klasa odporności - do 49 km/h

Elegancki, zaokrąglony profil przedni

Jedna rura nawojowa - 
jednoczesne rozkładanie markizy na obie strony

Daszek chroniący tkaninę w pozycji zwiniętej

markizy ogrodowe - OMBRAMOBIL
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Ombramobil jest wolnostojącą, podwójną 
markizą zapewniającą dużą powierzchnię 
zacienienia. Dzięki braku dodatkowych podpór 
środkowych, przestrzeń pod markizą może być 
dowolnie wykorzystana.

Markiza Ombramobil jest bardzo wszechstronna, 
może być używana w gastronomii, w domach 
prywatnych, jak również w szkołach, sklepach czy 
podczas różnego rodzaju imprez na wolnym 
powietrzu. Markiza jest w pełni przenośna - 
demontaż i ponowny montaż w innym miejscu 
zajmują niewiele czasu.

Dwie markizy z ramionami przegubowymi, z 
których składa się Ombramobil, rozwijają się 
zawsze równocześnie. Stabilność konstrukcji 
zapewniają  szerokie, poprzeczne stopy. 
Opcjonalnie markiza może zostać osadzona w 
zabetonowanych gniazdach. Tkanina i ramiona są 
w pozycji zwiniętej chronione przez daszek 
ochronny - markizy nie trzeba chować na zimę.
Napęd ręczny, za pomocą przekładni i korby 
markizowej lub napęd elektryczny.

markiza ogrodowa 555 x 450 cm z daszkiem ochronnym
OMBRAMOBIL

markizy ogrodowe - OMBRAMOBIL

szerokość: min. 315 cm, max. 555 cm 
wysięg: 300, 350, 400, lub 450 cm
wysokość: 260 cm
kąt pochylenia: min. 10°, max. 20°
kaseta: daszek osłonowy
ramiona: przegubowe
rura nawojowa: widoczna, wspólna dla obu markiz
napęd: ręczny - za pomocą korby

elektryczny - silnik rurowy
kolor konstrukcji: paleta 16 kolorów w standardzie

opcjonalnie inne kolory
falbana: wysokości 25 cm, prosta lub „fala”
odporność na wiatr: 3 klasa odporności - do 49 km/h

Elegancki, zaokrąglony profil przedni

Jedna rura nawojowa - 
jednoczesne rozkładanie markizy na obie strony

Daszek chroniący tkaninę w pozycji zwiniętej

markizy ogrodowe - OMBRAMOBIL
3736



wolnostojąca markiza ogrodowa 600 x 700 cm
DUETTA

markizy ogrodowe - DUETTA markizy ogrodowe - DUETTA

szerokość: min. 200 max. 600 cm
wysięg: 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600,

650, 700 cm
montaż: markiza wolnostojąca
kąt pochylenia: min. 0 max. 78°
kaseta: brak, standardowo daszek osłonowy
ramiona: przegubowe
napęd: standardowy ręczny

opcjonalnie elektryczny
kolor konstrukcji: biały RAL 9003, brązowy RAL 8019,

szary RAL 9006, kremowy RAL 1013 
opcjonalnie inne kolory

falbana: wysokości 25 cm, prosta lub „fala”
odporność na wiatr: wysięg do 600 cm - 2 klasa odporności

- do 39 km/h, wysięg powyżej 600 cm - 
1 klasa odporności - do 28 km/h

Duetta jest wolnostojącą markizą ogrodową, 
idealnie nadającą się do zacieniania letnich 
ogródków przy restauracjach. Składa się z dwóch 
markiz tarasowych Linea, konstrukcji wsporczej 
(stojaka), oraz daszka zabezpieczającego zwinięte 
poszycie przed niekorzystnym wpływem warunków 
atmosferycznych.

Stalowa konstrukcja wsporcza składa się z słupów 
podporowych, spinającej je kratownicy oraz 
podstaw dociążonych płytami betonowymi. 
Konstrukcja jest cynkowana ogniowo i malowana 
proszkowo.

Istnieje możliwość modyfikacji podstawowego 
rozwiązania konstrukcyjnego wg. indywidualnych 
projektów.

Wyposażenie standardowe obejmuje napęd ręczny. 
Opcjonalnie dostępny jest napęd elektryczny, 
sterowanie za pomocą pilota oraz automatyka 
pogodowa.
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Solidna stalowa
konstrukcja stojaka.

Podpory boczne - 
betonowe płyty dociążające 
schowane pod kostką.

Daszek zabezpieczający poszycie
zwiniętej markizy przed zabrudzeniem.



wolnostojąca markiza ogrodowa 600 x 700 cm
DUETTA

markizy ogrodowe - DUETTA markizy ogrodowe - DUETTA

szerokość: min. 200 max. 600 cm
wysięg: 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600,

650, 700 cm
montaż: markiza wolnostojąca
kąt pochylenia: min. 0 max. 78°
kaseta: brak, standardowo daszek osłonowy
ramiona: przegubowe
napęd: standardowy ręczny

opcjonalnie elektryczny
kolor konstrukcji: biały RAL 9003, brązowy RAL 8019,

szary RAL 9006, kremowy RAL 1013 
opcjonalnie inne kolory

falbana: wysokości 25 cm, prosta lub „fala”
odporność na wiatr: wysięg do 600 cm - 2 klasa odporności

- do 39 km/h, wysięg powyżej 600 cm - 
1 klasa odporności - do 28 km/h

Duetta jest wolnostojącą markizą ogrodową, 
idealnie nadającą się do zacieniania letnich 
ogródków przy restauracjach. Składa się z dwóch 
markiz tarasowych Linea, konstrukcji wsporczej 
(stojaka), oraz daszka zabezpieczającego zwinięte 
poszycie przed niekorzystnym wpływem warunków 
atmosferycznych.

Stalowa konstrukcja wsporcza składa się z słupów 
podporowych, spinającej je kratownicy oraz 
podstaw dociążonych płytami betonowymi. 
Konstrukcja jest cynkowana ogniowo i malowana 
proszkowo.

Istnieje możliwość modyfikacji podstawowego 
rozwiązania konstrukcyjnego wg. indywidualnych 
projektów.

Wyposażenie standardowe obejmuje napęd ręczny. 
Opcjonalnie dostępny jest napęd elektryczny, 
sterowanie za pomocą pilota oraz automatyka 
pogodowa.

38 39

Solidna stalowa
konstrukcja stojaka.

Podpory boczne - 
betonowe płyty dociążające 
schowane pod kostką.

Daszek zabezpieczający poszycie
zwiniętej markizy przed zabrudzeniem.



boczna osłona tarasowa
SIRO

markizy boczne - SIRO markizy boczne - SIRO

szerokość: min. 100 max. 400 cm
wysokość: min. 120 max. 200 cm
montaż: kaseta - do ściany

zaczep boczny - do ściany lub 
do podłoża (słupek z zaczepem)

kaseta: tak
napęd: ręczny
kolor konstrukcji: biały RAL 9010 

opcjonalnie inne kolory
falbana: brak
odporność na wiatr: 3 klasa odporności - do 49 km/h

Markiza SIRO jest wielofunkcyjną przysłoną 
boczną ze zintegrowaną sprężyną naciągową. 
Montuje się ją do elewacji za pomocą obracanych w 
zakresie 0-90 stopni uchwytów bocznych kasety. 
Zaczep boczny mocowany jest do uprzednio 
zabetonowanego słupka stalowego, lub do 
istniejącego słupa, ściany, itp.

Oprócz standardowego sposobu rozwijania w bok, 
S I R O  m o ż n a  r ó w n i e ż  z a m o n t o w a ć  j a k  
konwencjonalną roletę i rozwijać je z góry do dołu 
bądź z dołu do góry.

W pozycji zwiniętej kaseta markizy jest całkowicie 
domknięta, chroniąc tym samym poszycie przed 
n i e k o r z y s t n y m  w p ł y w e m  c z y n n i k ó w  
atmosferycznych.

Markiza SIRO zapewnia doskonałą ochronę przed 
bocznym wiatrem oraz nisko świecącym słońcem, 
chroni również naszą prywatność w ogrodzie czy na 
tarasie.

Aluminiowa kaseta chroniąca zwinięte poszycie.

Możliwość montażu pomiędzy elewacją
a słupem bocznym.
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boczna osłona tarasowa
SIRO

markizy boczne - SIRO markizy boczne - SIRO

szerokość: min. 100 max. 400 cm
wysokość: min. 120 max. 200 cm
montaż: kaseta - do ściany

zaczep boczny - do ściany lub 
do podłoża (słupek z zaczepem)

kaseta: tak
napęd: ręczny
kolor konstrukcji: biały RAL 9010 

opcjonalnie inne kolory
falbana: brak
odporność na wiatr: 3 klasa odporności - do 49 km/h

Markiza SIRO jest wielofunkcyjną przysłoną 
boczną ze zintegrowaną sprężyną naciągową. 
Montuje się ją do elewacji za pomocą obracanych w 
zakresie 0-90 stopni uchwytów bocznych kasety. 
Zaczep boczny mocowany jest do uprzednio 
zabetonowanego słupka stalowego, lub do 
istniejącego słupa, ściany, itp.

Oprócz standardowego sposobu rozwijania w bok, 
S I R O  m o ż n a  r ó w n i e ż  z a m o n t o w a ć  j a k  
konwencjonalną roletę i rozwijać je z góry do dołu 
bądź z dołu do góry.

W pozycji zwiniętej kaseta markizy jest całkowicie 
domknięta, chroniąc tym samym poszycie przed 
n i e k o r z y s t n y m  w p ł y w e m  c z y n n i k ó w  
atmosferycznych.

Markiza SIRO zapewnia doskonałą ochronę przed 
bocznym wiatrem oraz nisko świecącym słońcem, 
chroni również naszą prywatność w ogrodzie czy na 
tarasie.

Aluminiowa kaseta chroniąca zwinięte poszycie.

Możliwość montażu pomiędzy elewacją
a słupem bocznym.
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Markizo-roleta z opadającym ramieniem 
sprężynowym, z zaokrągloną kasetą osłonową 
tkaniny. Przeznaczona do zacieniania okien w 
domach i biurach o maksymalnej szerokości 400 
cm. 

Opadające w zakresie od 0 do 180 stopni ramię o 
stałym wysięgu 50 cm zapewnia wygodną 
regulację pomiędzy nasłonecznieniem a cieniem. 
Ramię jest automatycznie blokowane (zatrzask) w 
pozycji pełnego otwarcia - 180 stopni. Kaseta 
zwiniętej markizy jest całkowicie domknięta, 
zabezpieczając tkaninę przed niekorzystnym 
wpływem czynników atmosferycznych. Możliwa 
jest również instalacja bez kasety. Montaż za 
pośrednictwem wsporników montażowych do 
stolarki lub bezpośredni wnękowy.

Standardowo napęd za pomocą przekładni i korby 
markizowej ,  z  wnętrza pomieszczenia.  
Opcjonalnie napęd elektryczny.

markizo-roleta fasadowa z kasetą osłonową
VISOMBRA

markizy fasadowe - VISOMBRA

szerokość: min. 40 cm, max. 400 cm
wysokość: min. 125 cm, max. 350 cm
montaż: do stolarki fasadowej lub wnękowy 
kaseta: tak
prowadnice: boczne
naciąg tkaniny: ramiona sprężynowe
napęd: standardowy ręczny

opcjonalnie elektryczny
kolor konstrukcji: standardowo biały RAL 9010, 

opcjonalnie inne kolory
odporność na wiatr: 3 klasa odporności - do 49 km/h

Łatwy montaż do stolarki aluminiowej.

Aluminiowa kaseta osłonowa
tkaniny - wersja prostokątna.

Optymalne sterowanie dopływem światła.

markizy fasadowe - VISOMBRA
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Markizo-roleta z opadającym ramieniem 
sprężynowym, z zaokrągloną kasetą osłonową 
tkaniny. Przeznaczona do zacieniania okien w 
domach i biurach o maksymalnej szerokości 400 
cm. 

Opadające w zakresie od 0 do 180 stopni ramię o 
stałym wysięgu 50 cm zapewnia wygodną 
regulację pomiędzy nasłonecznieniem a cieniem. 
Ramię jest automatycznie blokowane (zatrzask) w 
pozycji pełnego otwarcia - 180 stopni. Kaseta 
zwiniętej markizy jest całkowicie domknięta, 
zabezpieczając tkaninę przed niekorzystnym 
wpływem czynników atmosferycznych. Możliwa 
jest również instalacja bez kasety. Montaż za 
pośrednictwem wsporników montażowych do 
stolarki lub bezpośredni wnękowy.

Standardowo napęd za pomocą przekładni i korby 
markizowej ,  z  wnętrza pomieszczenia.  
Opcjonalnie napęd elektryczny.

markizo-roleta fasadowa z kasetą osłonową
VISOMBRA

markizy fasadowe - VISOMBRA

szerokość: min. 40 cm, max. 400 cm
wysokość: min. 125 cm, max. 350 cm
montaż: do stolarki fasadowej lub wnękowy 
kaseta: tak
prowadnice: boczne
naciąg tkaniny: ramiona sprężynowe
napęd: standardowy ręczny

opcjonalnie elektryczny
kolor konstrukcji: standardowo biały RAL 9010, 

opcjonalnie inne kolory
odporność na wiatr: 3 klasa odporności - do 49 km/h

Łatwy montaż do stolarki aluminiowej.

Aluminiowa kaseta osłonowa
tkaniny - wersja prostokątna.

Optymalne sterowanie dopływem światła.

markizy fasadowe - VISOMBRA
42 43



Metro-Box to markiza fasadowa z opadającymi, 
sprężynowymi ramionami, prowadnicami 
bocznymi i zaokrągloną lub kwadratową 
samonośną kasetą. Może być instalowana np. we 
wnękach okiennych lub jako zacienienie ścian 
bocznych w ogrodach zimowych. Zmienny w 
zakresie od 0 do 150 stopni kąt pochylenia ramion 
pozwala w wygodny sposób sterować stopniem 
nasłonecznienia. 

Aluminiowe ramiona ze zintegrowaną sprężyną 
naciągową są dostępne w różnych rozmiarach. 
Kaseta markizy, w pozycji zwiniętej, jest szczelnie 
domknięta, zabezpieczając poszycie markizy 
przed niekorzystnym wpływem czynników 
atmosferycznych. Możliwa jest również instalacja 
bez kasety ochronnej.
 
Standardowo montaż bezpośredni, wnękowy. 
Dzięki  dużemu wyborowi opcjonalnych 
wsporników markizę można zamontować do 
fasady lub ściany. 

markiza fasadowa z opadającym
ramieniem i kasetą osłonową

METRO-BOX

markizy fasadowe - METRO-BOX

szerokość: min. 40 cm, max. 450 cm
długość ramienia: 50, 75, 100 lub 125 cm
montaż: do stolarki fasadowej lub wnękowy 
kaseta: tak
prowadnice: boczne
naciąg tkaniny: ramiona sprężynowe
napęd: standardowy ręczny

opcjonalnie elektryczny
kolor konstrukcji: standardowo biały RAL 9010, 

opcjonalnie inne kolory
odporność na wiatr: 3 klasa odporności - do 49 km/h

markizy fasadowe - METRO-BOX
44 45



Metro-Box to markiza fasadowa z opadającymi, 
sprężynowymi ramionami, prowadnicami 
bocznymi i zaokrągloną lub kwadratową 
samonośną kasetą. Może być instalowana np. we 
wnękach okiennych lub jako zacienienie ścian 
bocznych w ogrodach zimowych. Zmienny w 
zakresie od 0 do 150 stopni kąt pochylenia ramion 
pozwala w wygodny sposób sterować stopniem 
nasłonecznienia. 

Aluminiowe ramiona ze zintegrowaną sprężyną 
naciągową są dostępne w różnych rozmiarach. 
Kaseta markizy, w pozycji zwiniętej, jest szczelnie 
domknięta, zabezpieczając poszycie markizy 
przed niekorzystnym wpływem czynników 
atmosferycznych. Możliwa jest również instalacja 
bez kasety ochronnej.
 
Standardowo montaż bezpośredni, wnękowy. 
Dzięki  dużemu wyborowi opcjonalnych 
wsporników markizę można zamontować do 
fasady lub ściany. 

markiza fasadowa z opadającym
ramieniem i kasetą osłonową

METRO-BOX

markizy fasadowe - METRO-BOX

szerokość: min. 40 cm, max. 450 cm
długość ramienia: 50, 75, 100 lub 125 cm
montaż: do stolarki fasadowej lub wnękowy 
kaseta: tak
prowadnice: boczne
naciąg tkaniny: ramiona sprężynowe
napęd: standardowy ręczny

opcjonalnie elektryczny
kolor konstrukcji: standardowo biały RAL 9010, 

opcjonalnie inne kolory
odporność na wiatr: 3 klasa odporności - do 49 km/h

markizy fasadowe - METRO-BOX
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Wszechstronna markiza fasadowa do zacieniania 
balkonów, okien i innych przeszkleń ściennych. 
Posiada uniwersalne uchwyty do montażu 
ściennego lub sufitowego - opcjonalnie dostępne 
są również uchwyty do montażu wnękowego.

Egadi dobrze sprawdza się w funkcji ochrony 
przeciwsłonecznej wystaw sklepowych - zapewnia 
dużo lepsze zacienienie niż tradycyjnie stosowane 
markizy koszowe. Jednocześnie stanowi świetny 
nośnik reklamy - możliwość umieszczenia 
pełnokolorowej grafiki na poszyciu.

Ramiona o długości od 100 do 180 cm 
wyposażone są w mocną sprężynę naciągową
i w wariancie standardowym rozkładają się od 
pionu do położenia  poziomego - kąt pochylenia 
poszycia zależy wtedy od miejsca zamocowania 
ramion, zazwyczaj - 45 stopni. Opcjonalnie 
ramiona mogą rozkładać się prawie pionowo w 
dół.

Standardowy napęd ręczny za pomocą przekładni 
markizowej i korby. Opcjonalnie można 
zastosować napęd elektryczny i automatykę 
pogodową, a także sterowanie za pomocą pilota.

markiza fasadowa 
z opadającym ramieniem sprężynowym

EGADI

markizy fasadowe - EGADI markizy fasadowe - LIPARI

szerokość: min. 40, max. 500 cm
długość ramienia: 100, 120, 140, 160, 180 cm
montaż: ścienny, sufitowy lub wnękowy
ramiona: opadające, sprężynowe
napęd: przekładnia

opcjonalnie siłownik elektryczny
kolor konstrukcji: biały RAL 9003, szary RAL 9006, 

brązowy RAL 8019
opcjonalnie inne kolory

falbana: wysokości 25 cm, prosta lub „fala”
odporność na wiatr: wymiary do 500 x 140 cm - 2 klasa 

odporności - do 39 km/h, wymiary 
powyżej - 1 klasa - do 28 km/h

4746

markiza balkonowa (poręczowa)

Klasyczny model markizy, do zacieniania 
balkonów lub wnęk okiennych.  Cechą 
charakterystyczną są ramiona o stałej długości 
50 cm, mocowane do poręczy balkonu lub we 
wnęce okiennej. Ramiona posiadają regulację, 
pozwalającą zmieniać ich położenie od poziomu 
do pionu.

Po rozwinięciu tkaniny poszycia należy ręcznie 
wpiąć profil dolny w zaczepy na końcach ramion, a 
następnie za pomocą przekładni  zwinąć nieco 
markizę aby naciągnąć poszycie. Ze względu na 
taki sposób obsługi markiza dostępna jest 
wyłącznie z napędem ręcznym za pomocą 
przekładni o przełożeniu 7:1 - niedostępne są 
opcje takie jak automatyka pogodowa czy 
sterowanie radiowe.

Chodź LIPARI nie zapewnia takiego komfortu 
obsługi jak model Egadi, markiza świetnie 
sprawdza się wszędzie tam gdzie wymagane jest 
najbardziej ekonomiczne rozwiązanie.

LIPARI

szerokość: min. 40 cm, max. 500 cm
wysokość: min. 70 cm, max. 300 cm
długość ramienia: stała 50 cm
montaż: ścienny, sufitowy lub wnękowy
napęd: przekładnia
kolor konstrukcji: biały RAL 9003, 

opcjonalnie inne kolory
falbana: wysokości 25 cm, prosta lub „fala”
odporność na wiatr: wymiary do 350 x 200 cm - 2 klasa 

odporności - do 39 km/h, wymiary 
powyżej - 1 klasa - do 28 km/h



Wszechstronna markiza fasadowa do zacieniania 
balkonów, okien i innych przeszkleń ściennych. 
Posiada uniwersalne uchwyty do montażu 
ściennego lub sufitowego - opcjonalnie dostępne 
są również uchwyty do montażu wnękowego.

Egadi dobrze sprawdza się w funkcji ochrony 
przeciwsłonecznej wystaw sklepowych - zapewnia 
dużo lepsze zacienienie niż tradycyjnie stosowane 
markizy koszowe. Jednocześnie stanowi świetny 
nośnik reklamy - możliwość umieszczenia 
pełnokolorowej grafiki na poszyciu.

Ramiona o długości od 100 do 180 cm 
wyposażone są w mocną sprężynę naciągową
i w wariancie standardowym rozkładają się od 
pionu do położenia  poziomego - kąt pochylenia 
poszycia zależy wtedy od miejsca zamocowania 
ramion, zazwyczaj - 45 stopni. Opcjonalnie 
ramiona mogą rozkładać się prawie pionowo w 
dół.

Standardowy napęd ręczny za pomocą przekładni 
markizowej i korby. Opcjonalnie można 
zastosować napęd elektryczny i automatykę 
pogodową, a także sterowanie za pomocą pilota.

markiza fasadowa 
z opadającym ramieniem sprężynowym

EGADI

markizy fasadowe - EGADI markizy fasadowe - LIPARI

szerokość: min. 40, max. 500 cm
długość ramienia: 100, 120, 140, 160, 180 cm
montaż: ścienny, sufitowy lub wnękowy
ramiona: opadające, sprężynowe
napęd: przekładnia

opcjonalnie siłownik elektryczny
kolor konstrukcji: biały RAL 9003, szary RAL 9006, 

brązowy RAL 8019
opcjonalnie inne kolory

falbana: wysokości 25 cm, prosta lub „fala”
odporność na wiatr: wymiary do 500 x 140 cm - 2 klasa 

odporności - do 39 km/h, wymiary 
powyżej - 1 klasa - do 28 km/h

4746

markiza balkonowa (poręczowa)

Klasyczny model markizy, do zacieniania 
balkonów lub wnęk okiennych.  Cechą 
charakterystyczną są ramiona o stałej długości 
50 cm, mocowane do poręczy balkonu lub we 
wnęce okiennej. Ramiona posiadają regulację, 
pozwalającą zmieniać ich położenie od poziomu 
do pionu.

Po rozwinięciu tkaniny poszycia należy ręcznie 
wpiąć profil dolny w zaczepy na końcach ramion, a 
następnie za pomocą przekładni  zwinąć nieco 
markizę aby naciągnąć poszycie. Ze względu na 
taki sposób obsługi markiza dostępna jest 
wyłącznie z napędem ręcznym za pomocą 
przekładni o przełożeniu 7:1 - niedostępne są 
opcje takie jak automatyka pogodowa czy 
sterowanie radiowe.

Chodź LIPARI nie zapewnia takiego komfortu 
obsługi jak model Egadi, markiza świetnie 
sprawdza się wszędzie tam gdzie wymagane jest 
najbardziej ekonomiczne rozwiązanie.

LIPARI

szerokość: min. 40 cm, max. 500 cm
wysokość: min. 70 cm, max. 300 cm
długość ramienia: stała 50 cm
montaż: ścienny, sufitowy lub wnękowy
napęd: przekładnia
kolor konstrukcji: biały RAL 9003, 

opcjonalnie inne kolory
falbana: wysokości 25 cm, prosta lub „fala”
odporność na wiatr: wymiary do 350 x 200 cm - 2 klasa 

odporności - do 39 km/h, wymiary 
powyżej - 1 klasa - do 28 km/h



Refleksole Universal dostępne są z trzema 
różnymi systemami prowadzenia bocznego - za 
pomocą aluminiowych prowadnic, linek ze stali 
nierdzewnej oraz chromowanego pręta 
stalowego. Mozliwe jest równiez wykonanie 
rolety bez prowadzenia bocznego - do 
zastosowania we wnetrzu pomieszczen.

Zwarta konstrukcja i zgrabna kaseta ochronna 
sprawiają, że model ten stanowi elegancki detal w 
nowoczesnej architekturze fasadowej. Nadaje się 
także świetnie do zacieniania balkonów oraz 
bocznych ścian ogrodów zimowych.

Rolety Universal mogą być instalowane do ściany 
lub do sufitu. Zwijanie i rozwijanie tkaniny 
realizowane jest za pomocą przekładni i korby, lub 
opcjonalnego napędu elektrycznego. Istnieje 
możliwość instalacji kilku rolet obok siebie, 
napędzanych wspólnym napędem.

Duży wybór tkanin - zarówno zaciemniających jak i 
transparentnych - pozwala na optymalny dobór 
rolety do każdych warunków.

roleta fasadowa z prowadzeniem bocznym i kasetą
UNIVERSAL

refleksole - UNIVERSAL refleksole - UNIVERSAL

szerokość: min. 40 cm, max. 450 cm
wysokość: min. 40 cm

max. 300 cm - linka lub pręt
  max. 400 cm - prowadnice boczne
montaż: ścienny lub sufitowy
napęd: ręczny - za pomocą korby

elektryczny - silnik rurowy
kolor konstrukcji: biały RAL 9010, 

opcjonalnie inne kolory
odporność na wiatr: 3 klasa odporności - do 49 km/h

Prowadzenie boczne za pomocą linki stalowej

Prowadzenie boczne za pomocą
pręta ze stali nierdzewnej

Prowadzenie boczne
w prowadnicach aluminiowych

4948



Refleksole Universal dostępne są z trzema 
różnymi systemami prowadzenia bocznego - za 
pomocą aluminiowych prowadnic, linek ze stali 
nierdzewnej oraz chromowanego pręta 
stalowego. Mozliwe jest równiez wykonanie 
rolety bez prowadzenia bocznego - do 
zastosowania we wnetrzu pomieszczen.

Zwarta konstrukcja i zgrabna kaseta ochronna 
sprawiają, że model ten stanowi elegancki detal w 
nowoczesnej architekturze fasadowej. Nadaje się 
także świetnie do zacieniania balkonów oraz 
bocznych ścian ogrodów zimowych.

Rolety Universal mogą być instalowane do ściany 
lub do sufitu. Zwijanie i rozwijanie tkaniny 
realizowane jest za pomocą przekładni i korby, lub 
opcjonalnego napędu elektrycznego. Istnieje 
możliwość instalacji kilku rolet obok siebie, 
napędzanych wspólnym napędem.

Duży wybór tkanin - zarówno zaciemniających jak i 
transparentnych - pozwala na optymalny dobór 
rolety do każdych warunków.

roleta fasadowa z prowadzeniem bocznym i kasetą
UNIVERSAL

refleksole - UNIVERSAL refleksole - UNIVERSAL

szerokość: min. 40 cm, max. 450 cm
wysokość: min. 40 cm

max. 300 cm - linka lub pręt
  max. 400 cm - prowadnice boczne
montaż: ścienny lub sufitowy
napęd: ręczny - za pomocą korby

elektryczny - silnik rurowy
kolor konstrukcji: biały RAL 9010, 

opcjonalnie inne kolory
odporność na wiatr: 3 klasa odporności - do 49 km/h

Prowadzenie boczne za pomocą linki stalowej

Prowadzenie boczne za pomocą
pręta ze stali nierdzewnej

Prowadzenie boczne
w prowadnicach aluminiowych

4948



Vertical to klasyczne refleksole z prowadnicami 
bocznymi. Dostępne z dwoma rodzajami kaset 
ochronnych. Można wybrać pomiędzy wersją 
delikatnie zaokrągloną lub o nowoczesnym, 
ściętym kształcie. Kaseta rolety jest samonośna - 
mocowana do prowadnic bocznych - i nie wymaga 
dodatkowego mocowania do elewacji. Roletę 
można zamontować we wnęce lub bezpośrednio 
na elewacji. 

Specjalną cechą modelu Vertical jest takie samo 
wzornictwo jak markiz fasadowych Metro oraz 
Visombra - dzięki czemu można na jednej elewacji 
zastosować różne rodzaje osłon, z zachowaniem 
spójnego wyglądu.

Duży wybór tkanin - zarówno zaciemniających jak i 
transparentnych - pozwala na optymalny dobór 
rolety do każdych warunków.

Standardowy napęd ręczny za pomocą przekładni 
markizowej i korby. Opcjonalnie można 
zastosować napęd elektryczny i automatykę 
pogodową, a także sterowanie za pomocą pilota.

roleta fasadowa z prowadnicami bocznymi i kasetą
VERTICAL-LIGHT

refleksole - VERTICAL-LIGHT refleksole - VERTICAL-LIGHT

szerokość: min. 40 cm, max. 500 cm
wysokość: min. 40 cm, max. 350 cm 
montaż: wnękowy, ścienny, do fasady
napęd: ręczny - za pomocą korby

elektryczny - silnik rurowy
kolor konstrukcji: biały RAL 9010, 

opcjonalnie inne kolory
odporność na wiatr: 3 klasa odporności - do 49 km/h

Kaseta markizy w wersji zaokrąglonej...

...lub prostokątnej

5150



Vertical to klasyczne refleksole z prowadnicami 
bocznymi. Dostępne z dwoma rodzajami kaset 
ochronnych. Można wybrać pomiędzy wersją 
delikatnie zaokrągloną lub o nowoczesnym, 
ściętym kształcie. Kaseta rolety jest samonośna - 
mocowana do prowadnic bocznych - i nie wymaga 
dodatkowego mocowania do elewacji. Roletę 
można zamontować we wnęce lub bezpośrednio 
na elewacji. 

Specjalną cechą modelu Vertical jest takie samo 
wzornictwo jak markiz fasadowych Metro oraz 
Visombra - dzięki czemu można na jednej elewacji 
zastosować różne rodzaje osłon, z zachowaniem 
spójnego wyglądu.

Duży wybór tkanin - zarówno zaciemniających jak i 
transparentnych - pozwala na optymalny dobór 
rolety do każdych warunków.

Standardowy napęd ręczny za pomocą przekładni 
markizowej i korby. Opcjonalnie można 
zastosować napęd elektryczny i automatykę 
pogodową, a także sterowanie za pomocą pilota.

roleta fasadowa z prowadnicami bocznymi i kasetą
VERTICAL-LIGHT

refleksole - VERTICAL-LIGHT refleksole - VERTICAL-LIGHT

szerokość: min. 40 cm, max. 500 cm
wysokość: min. 40 cm, max. 350 cm 
montaż: wnękowy, ścienny, do fasady
napęd: ręczny - za pomocą korby

elektryczny - silnik rurowy
kolor konstrukcji: biały RAL 9010, 

opcjonalnie inne kolory
odporność na wiatr: 3 klasa odporności - do 49 km/h

Kaseta markizy w wersji zaokrąglonej...

...lub prostokątnej

5150



Wielkogabarytowe rolety fasadowe do 
2zacieniania dużych powierzchni, do 30 m . Dzięki 

systemowi ZIP, który działa jak zamek błyskawiczy, 
zapewniono maksymalną stabilność poszycia w 
prowadnicach bocznych.

Elegancka, dwuczęściowa kaseta jest samonośna. 
Rolety Ventosol można montować do stolarki lub 
muru - bezpośrednio lub poprzez stopki 
montażowe, a także wnękowo.

Roleta Ventosol-Lunero wyposażona jest w 
poszycie z tkaniny Soltis B92 - 100% nieprzeziernej 
- a brak prześwitów bocznych wzdłuż prowadnic 
pozwala na doskonałe zaciemnienie sal 
projekcyjnych.

W modelu Ventosol-Cristal zastosowano 
najwyższej jakości stabilizowaną termicznie folię 
Cristal - roleta w tym wariancie zapewnia zarówno 
ochronę przed wiatrem i deszczem jak i czysty, 
panoramiczny widok na zewnątrz. Oprócz 
wykonania 100% przeziernego możliwe jest 
łączenie folii Cristal z tkaninami Soltis 86 oraz 
Soltis 92 - w formie okna lub kombinacji pasów.

wielkogabarytowe rolety fasadowe z prowadzeniem tkaniny na zamek i kasetą
VENTOSOL

refleksole - VENTOSOL / VENTOSOL-LUNERO / VENTOSOL-CRISTAL refleksole - VENTOSOL / VENTOSOL-LUNERO / VENTOSOL-CRISTAL

szerokość: min. 85, max. 600 cm,
max. 350 cm (Ventosol-Cristal)

wysokość: min.  85 cm, max. 700 cm,
max. 300 cm (Ventosol-Cristal) 

montaż: wnękowy, ścienny, do fasady
napęd: standardowo elektryczny 

ręczny - opcja tylko dla Ventosol-Cristal
kolor konstrukcji: paleta 16 kolorów w standardzie,

opcjonalnie inne kolory
odporność na wiatr: 3 klasa odporności - do 49 km/h

5352

Ventosol - tkanina zacieniająca, częściowo przezierna

Ventosol-Lunero - tkanina 100% zaciemniająca

Ventosol-Cristal - poszycie w całości lub części 
z folii przezierniej PVC - Cristal Plus



Wielkogabarytowe rolety fasadowe do 
2zacieniania dużych powierzchni, do 30 m . Dzięki 

systemowi ZIP, który działa jak zamek błyskawiczy, 
zapewniono maksymalną stabilność poszycia w 
prowadnicach bocznych.

Elegancka, dwuczęściowa kaseta jest samonośna. 
Rolety Ventosol można montować do stolarki lub 
muru - bezpośrednio lub poprzez stopki 
montażowe, a także wnękowo.

Roleta Ventosol-Lunero wyposażona jest w 
poszycie z tkaniny Soltis B92 - 100% nieprzeziernej 
- a brak prześwitów bocznych wzdłuż prowadnic 
pozwala na doskonałe zaciemnienie sal 
projekcyjnych.

W modelu Ventosol-Cristal zastosowano 
najwyższej jakości stabilizowaną termicznie folię 
Cristal - roleta w tym wariancie zapewnia zarówno 
ochronę przed wiatrem i deszczem jak i czysty, 
panoramiczny widok na zewnątrz. Oprócz 
wykonania 100% przeziernego możliwe jest 
łączenie folii Cristal z tkaninami Soltis 86 oraz 
Soltis 92 - w formie okna lub kombinacji pasów.

wielkogabarytowe rolety fasadowe z prowadzeniem tkaniny na zamek i kasetą
VENTOSOL

refleksole - VENTOSOL / VENTOSOL-LUNERO / VENTOSOL-CRISTAL refleksole - VENTOSOL / VENTOSOL-LUNERO / VENTOSOL-CRISTAL

szerokość: min. 85, max. 600 cm,
max. 350 cm (Ventosol-Cristal)

wysokość: min.  85 cm, max. 700 cm,
max. 300 cm (Ventosol-Cristal) 

montaż: wnękowy, ścienny, do fasady
napęd: standardowo elektryczny 

ręczny - opcja tylko dla Ventosol-Cristal
kolor konstrukcji: paleta 16 kolorów w standardzie,

opcjonalnie inne kolory
odporność na wiatr: 3 klasa odporności - do 49 km/h

5352

Ventosol - tkanina zacieniająca, częściowo przezierna

Ventosol-Lunero - tkanina 100% zaciemniająca

Ventosol-Cristal - poszycie w całości lub części 
z folii przezierniej PVC - Cristal Plus



refleksole - SUN-SCREEN refleksole - SUN-SCREEN
5554

Uniwersalne rolety fasadowe przeznaczone do 
montażu bezpośredniego we wnęce okiennej - do 
stolarki, lub na zewnątrz wnęki - do muru. Sposób 
montażu jest zbliżony do aluminiowych rolet 
zewnętrznych. Możliwy jest również montaż 
podtynkowy kasety - przy użyciu opcjonalnego, 
aluminiowego koryta podtynkowego o przekroju 
„U” 20x12x20 cm, które należy osadzić na etapie 
wykonywania elewacji.

Rolety Sun-screen dostępne są z trzema 
systemami prowadzenia bocznego:  prowadzenie 
linkowe - linka stalowa w otulinie PVC, 
standardowe prowadnice aluminiowe o przekroju 
30x39 mm oraz prowadnice boczne z systemem 
„ZIP” - tkanina, dzięki zgrzanemu bo bokach 
zamkowi, jest prowadzona wewnątrz prowadnicy, 
dzięki czemu wyeliminowano prześwity boczne a 
także zwiększono stabilność poszycia na wietrze.

Napęd wyłącznie elektryczny. Poszycie z kolekcji 
tkanin firm Sattler, Mermet, Ferrari oraz Copaco.

uniwersalne rolety fasadowe
z prowadzeniem bocznym i kasetą

SUN-SCREEN

szerokość: min. 68 cm, max. 400 cm
max. 325 cm z prowadzeniem ZIP

wysokość: min. 40 cm, max. 400 cm
max. 325 cm z prowadzeniem ZIP

montaż: bezpośredni ścienny lub wnękowy 
kaseta: tak
prowadnice: boczne
naciąg tkaniny: grawitacyjny
napęd: wyłącznie elektryczny
kolor konstrukcji: standardowo biały RAL 9010, 

srebrny RAL 9006, antracyt RAL 7016 
opcjonalnie inne kolory

odporność na wiatr: 2 klasa odporności - do 39 km/h

55



refleksole - SUN-SCREEN refleksole - SUN-SCREEN
5554

Uniwersalne rolety fasadowe przeznaczone do 
montażu bezpośredniego we wnęce okiennej - do 
stolarki, lub na zewnątrz wnęki - do muru. Sposób 
montażu jest zbliżony do aluminiowych rolet 
zewnętrznych. Możliwy jest również montaż 
podtynkowy kasety - przy użyciu opcjonalnego, 
aluminiowego koryta podtynkowego o przekroju 
„U” 20x12x20 cm, które należy osadzić na etapie 
wykonywania elewacji.

Rolety Sun-screen dostępne są z trzema 
systemami prowadzenia bocznego:  prowadzenie 
linkowe - linka stalowa w otulinie PVC, 
standardowe prowadnice aluminiowe o przekroju 
30x39 mm oraz prowadnice boczne z systemem 
„ZIP” - tkanina, dzięki zgrzanemu bo bokach 
zamkowi, jest prowadzona wewnątrz prowadnicy, 
dzięki czemu wyeliminowano prześwity boczne a 
także zwiększono stabilność poszycia na wietrze.

Napęd wyłącznie elektryczny. Poszycie z kolekcji 
tkanin firm Sattler, Mermet, Ferrari oraz Copaco.

uniwersalne rolety fasadowe
z prowadzeniem bocznym i kasetą

SUN-SCREEN

szerokość: min. 68 cm, max. 400 cm
max. 325 cm z prowadzeniem ZIP

wysokość: min. 40 cm, max. 400 cm
max. 325 cm z prowadzeniem ZIP

montaż: bezpośredni ścienny lub wnękowy 
kaseta: tak
prowadnice: boczne
naciąg tkaniny: grawitacyjny
napęd: wyłącznie elektryczny
kolor konstrukcji: standardowo biały RAL 9010, 

srebrny RAL 9006, antracyt RAL 7016 
opcjonalnie inne kolory

odporność na wiatr: 2 klasa odporności - do 39 km/h

55



Markiza fasadowa stosowana do zacieniania 
okien, przeszkleń elewacyjnych, a także różnego 
rodzaju wnęk i podcieni. Naciąg tkaniny 
grawitacyjny, za pomocą dociążonego profilu 
dolnego. Możliwość zastosowania zaczepów 
profilu dolnego, pozwalających na bardzo mocne 
naprężenie tkaniny.

Markiza EOLIE może być stosowana wewnątrz 
pomieszczeń, jako wielkogabarytowa roleta 
wolnowisząca, lub - po zastosowaniu bocznego 
prowadzenia linkowego -  na zewnątrz. 

W markizach EOLIE można stosować różne rodzaje 
tkanin, w tym CRISTAL - specjalną folię PCV 
przeznaczoną do markiz, zapewniającą pełną 
przezierność osłony.

Napęd standardowy za pomocą przekładni i korby, 
opcjonalnie napęd elektryczny, automatyka 
pogodowa, sterowanie radiowe.

rolety fasadowe do stosowania na zewnątrz i wewnątrz pomieszczeń
EOLIE

refleksole - EOLIE refleksole - EOLIE

szerokość: min. 40 cm, max. 500 cm
wysokość: min. 40 cm, max. 400 cm
  max. 600 cm - tylko wewnątrz
montaż: ścienny, sufitowy lub wnękowy
napęd: przekładnia

opcjonalnie siłownik elektryczny
kolor konstrukcji: biały RAL 9003, brązowy RAL 8019, 

szary RAL 9006 
opcjonalnie inne kolory

falbana: opcja

Wewnątrz pomieszczeń w funkcji
wielkogabarytowej rolety tkaninowej...

...oraz na zewnątrz, jako boczne zamknięcie 
ogródka w restauracji...

...lub przydomowej altany ogrodowej.

5756



Markiza fasadowa stosowana do zacieniania 
okien, przeszkleń elewacyjnych, a także różnego 
rodzaju wnęk i podcieni. Naciąg tkaniny 
grawitacyjny, za pomocą dociążonego profilu 
dolnego. Możliwość zastosowania zaczepów 
profilu dolnego, pozwalających na bardzo mocne 
naprężenie tkaniny.

Markiza EOLIE może być stosowana wewnątrz 
pomieszczeń, jako wielkogabarytowa roleta 
wolnowisząca, lub - po zastosowaniu bocznego 
prowadzenia linkowego -  na zewnątrz. 

W markizach EOLIE można stosować różne rodzaje 
tkanin, w tym CRISTAL - specjalną folię PCV 
przeznaczoną do markiz, zapewniającą pełną 
przezierność osłony.

Napęd standardowy za pomocą przekładni i korby, 
opcjonalnie napęd elektryczny, automatyka 
pogodowa, sterowanie radiowe.

rolety fasadowe do stosowania na zewnątrz i wewnątrz pomieszczeń
EOLIE

refleksole - EOLIE refleksole - EOLIE

szerokość: min. 40 cm, max. 500 cm
wysokość: min. 40 cm, max. 400 cm
  max. 600 cm - tylko wewnątrz
montaż: ścienny, sufitowy lub wnękowy
napęd: przekładnia

opcjonalnie siłownik elektryczny
kolor konstrukcji: biały RAL 9003, brązowy RAL 8019, 

szary RAL 9006 
opcjonalnie inne kolory

falbana: opcja

Wewnątrz pomieszczeń w funkcji
wielkogabarytowej rolety tkaninowej...

...oraz na zewnątrz, jako boczne zamknięcie 
ogródka w restauracji...

...lub przydomowej altany ogrodowej.

5756



Markiza Airomatic służy do zacieniania przeszkleń 
w ogrodach zimowych, szklanych dachów oraz 
świetlików dachowych. Może być instalowana 
zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz przeszkleń. 
Kompaktowa konstrukcja sprawia, że jest 
odpowiednia do małych i średnich powierzchni 
przeszkleń.

Jej elegancka kaseta jest samonośna, i podobnie 
jak pozostałe odlewy i profile, wykonana z 
wysokiej jakości aluminium. W pozycji zwiniętej 
profil przedni domyka kasetę, chroniąc poszycie 
przed niekorzystnym wpływem warunków 
atmosferycznych. Prowadnice boczne z 
opatentowanym systemem sprężyn gazowych 
zapewniają stałe naprężenie tkaniny poszycia. 
Duży wybór wsporników montażowych pozwala 
na prosty montaż, również do skomplikowanych 
podkonstrukcji.

Napęd wyłącznie elektryczny. Opcjonalnie 
dostępna automatyka pogodowa i sterowanie za 
pomocą pilota.

markiza do ogrodów zimowych z prowadnicami bocznymi i sprężynami gazowymi
AIROMATIC

markizy dachowe - AIROMATIC markizy dachowe - AIROMATIC

szerokość: min. 85 cm, max. 550 cm
wysięg: min. 80 cm, max. 600 cm

2powierzchnia: max. 27 m
montaż: do podkonstrukcji lub wnękowy 
kaseta: tak
prowadnice: boczne
naciąg tkaniny: sprężyny gazowe w prowadnicach
napęd: siłownik elektryczny
kolor konstrukcji: biały RAL 9010, 

opcjonalnie inne kolory
odporność na wiatr: 3 klasa odporności - do 39 km/h

Elegancka, zaokrąglona kaseta ochronna

Dostosowana do przeszkleń szczytowych

Duży wybór wsporników montażowych

5958



Markiza Airomatic służy do zacieniania przeszkleń 
w ogrodach zimowych, szklanych dachów oraz 
świetlików dachowych. Może być instalowana 
zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz przeszkleń. 
Kompaktowa konstrukcja sprawia, że jest 
odpowiednia do małych i średnich powierzchni 
przeszkleń.

Jej elegancka kaseta jest samonośna, i podobnie 
jak pozostałe odlewy i profile, wykonana z 
wysokiej jakości aluminium. W pozycji zwiniętej 
profil przedni domyka kasetę, chroniąc poszycie 
przed niekorzystnym wpływem warunków 
atmosferycznych. Prowadnice boczne z 
opatentowanym systemem sprężyn gazowych 
zapewniają stałe naprężenie tkaniny poszycia. 
Duży wybór wsporników montażowych pozwala 
na prosty montaż, również do skomplikowanych 
podkonstrukcji.

Napęd wyłącznie elektryczny. Opcjonalnie 
dostępna automatyka pogodowa i sterowanie za 
pomocą pilota.

markiza do ogrodów zimowych z prowadnicami bocznymi i sprężynami gazowymi
AIROMATIC

markizy dachowe - AIROMATIC markizy dachowe - AIROMATIC

szerokość: min. 85 cm, max. 550 cm
wysięg: min. 80 cm, max. 600 cm

2powierzchnia: max. 27 m
montaż: do podkonstrukcji lub wnękowy 
kaseta: tak
prowadnice: boczne
naciąg tkaniny: sprężyny gazowe w prowadnicach
napęd: siłownik elektryczny
kolor konstrukcji: biały RAL 9010, 

opcjonalnie inne kolory
odporność na wiatr: 3 klasa odporności - do 39 km/h

Elegancka, zaokrąglona kaseta ochronna

Dostosowana do przeszkleń szczytowych

Duży wybór wsporników montażowych

5958



Markiza TARGA służy do zacieniania dużych, 
skomplikowanych przeszkleń dachowych, 
podkonstrukcji oraz dachów ogrodów zimowych. 
Dzięki stosowaniu na zewnątrz przeszkleń chroni 
zarówno przed słońcem jak i nagrzewaniem, 
zapewniając przyjemny klimat wewnątrz 
pomieszczeń.

Unikalną cechą markizy TARGA jest możliwość 
montażu prowadnic do 100 cm od krawędzi 
urządzenia - co pozwala na pełne zacienienie 
również przeszkleń o nieregularnym, nie-
prostokątnym kształcie.

Opatentowane sprężyny gazowe zapewniają 
doskonałe naprężenie poszycia, również przy 
niewielkim kącie pochylenia.

Napęd wyłącznie elektryczny. Opcjonalnie 
dostępna automatyka pogodowa i sterowanie za 
pomocą pilota.

markiza do ogrodów zimowych z prowadnicami i sprężynami gazowymi
TARGA

markizy dachowe - TARGA markizy dachowe - TARGA

szerokość: min. 85 cm, max. 700 cm
wysięg: min. 110 cm, max. 700 cm

2powierzchnia: max. 49 m
montaż: do podkonstrukcji
kaseta: tak
prowadnice: z możliwością montażu do 100 cm

od krawędzi kasety
naciąg tkaniny: sprężyny gazowe w prowadnicach
napęd: siłownik elektryczny
kolor konstrukcji: paleta 16 kolorów w standardzie, 

opcjonalnie inne kolory
odporność na wiatr: 3 klasa odporności - do 39 km/h

Prowadnice boczne z systemem sprężyn gazowych

Elastyczna instalacja - 
prowadnice można przesuwać  wzdłuż kasety

Masywny profil przedni

6160



Markiza TARGA służy do zacieniania dużych, 
skomplikowanych przeszkleń dachowych, 
podkonstrukcji oraz dachów ogrodów zimowych. 
Dzięki stosowaniu na zewnątrz przeszkleń chroni 
zarówno przed słońcem jak i nagrzewaniem, 
zapewniając przyjemny klimat wewnątrz 
pomieszczeń.

Unikalną cechą markizy TARGA jest możliwość 
montażu prowadnic do 100 cm od krawędzi 
urządzenia - co pozwala na pełne zacienienie 
również przeszkleń o nieregularnym, nie-
prostokątnym kształcie.

Opatentowane sprężyny gazowe zapewniają 
doskonałe naprężenie poszycia, również przy 
niewielkim kącie pochylenia.

Napęd wyłącznie elektryczny. Opcjonalnie 
dostępna automatyka pogodowa i sterowanie za 
pomocą pilota.

markiza do ogrodów zimowych z prowadnicami i sprężynami gazowymi
TARGA

markizy dachowe - TARGA markizy dachowe - TARGA

szerokość: min. 85 cm, max. 700 cm
wysięg: min. 110 cm, max. 700 cm

2powierzchnia: max. 49 m
montaż: do podkonstrukcji
kaseta: tak
prowadnice: z możliwością montażu do 100 cm

od krawędzi kasety
naciąg tkaniny: sprężyny gazowe w prowadnicach
napęd: siłownik elektryczny
kolor konstrukcji: paleta 16 kolorów w standardzie, 

opcjonalnie inne kolory
odporność na wiatr: 3 klasa odporności - do 39 km/h

Prowadnice boczne z systemem sprężyn gazowych

Elastyczna instalacja - 
prowadnice można przesuwać  wzdłuż kasety

Masywny profil przedni

6160



Markiza Targa-Plus to kolejny model wyznaczający 
nowe standardy w osłonie przeciwsłonecznej 
dachów ogrodów zimowych. Dzięki teleskopowej 
budowie prowadnic, markizę można rozwinąć 
poza obrys dachu ogrodu zimowego o 60, 100 lub 
140 cm - w zależności od zastosowanego wariantu 
prowadnicy. Pozwala to dodatkowo zacienić 
frontową fasadę ogrodu.

Tak jak w pozostałych modelach markiz do 
ogrodów zimowych naciąg tkaniny zapewniony 
jest dzięki opatentowanemu systemowi sprężyn 
gazowych.

Napęd wyłącznie elektryczny. Opcjonalnie 
dostępna automatyka pogodowa i sterowanie za 
pomocą pilota.

markiza do ogrodów zimowych z prowadnicami teleskopowymi i sprężynami gazowymi
TARGA-PLUS

markizy dachowe - TARGA-PLUS markizy dachowe - TARGA-PLUS

szerokość: min. 85 cm, max. 700 cm
wysięg: min. 185 cm, max. 700 cm

2powierzchnia: max. 49 m
montaż: do podkonstrukcji
kaseta: tak
prowadnice: z możliwością montażu do 100 cm

od krawędzi kasety
naciąg tkaniny: sprężyny gazowe w prowadnicach
napęd: siłownik elektryczny
kolor konstrukcji: paleta 16 kolorów w standardzie, 

opcjonalnie inne kolory
odporność na wiatr: 3 klasa odporności - do 49 km/h

Elastyczna instalacja - 
prowadnice można przesuwać  wzdłuż kasety

Markizę dachową można uzupełnić
o dodatkowe markizy boczne

Dostępne 3 długości teleskopów - 
60, 100 i 140 cm

6362



Markiza Targa-Plus to kolejny model wyznaczający 
nowe standardy w osłonie przeciwsłonecznej 
dachów ogrodów zimowych. Dzięki teleskopowej 
budowie prowadnic, markizę można rozwinąć 
poza obrys dachu ogrodu zimowego o 60, 100 lub 
140 cm - w zależności od zastosowanego wariantu 
prowadnicy. Pozwala to dodatkowo zacienić 
frontową fasadę ogrodu.

Tak jak w pozostałych modelach markiz do 
ogrodów zimowych naciąg tkaniny zapewniony 
jest dzięki opatentowanemu systemowi sprężyn 
gazowych.

Napęd wyłącznie elektryczny. Opcjonalnie 
dostępna automatyka pogodowa i sterowanie za 
pomocą pilota.

markiza do ogrodów zimowych z prowadnicami teleskopowymi i sprężynami gazowymi
TARGA-PLUS

markizy dachowe - TARGA-PLUS markizy dachowe - TARGA-PLUS

szerokość: min. 85 cm, max. 700 cm
wysięg: min. 185 cm, max. 700 cm

2powierzchnia: max. 49 m
montaż: do podkonstrukcji
kaseta: tak
prowadnice: z możliwością montażu do 100 cm

od krawędzi kasety
naciąg tkaniny: sprężyny gazowe w prowadnicach
napęd: siłownik elektryczny
kolor konstrukcji: paleta 16 kolorów w standardzie, 

opcjonalnie inne kolory
odporność na wiatr: 3 klasa odporności - do 49 km/h

Elastyczna instalacja - 
prowadnice można przesuwać  wzdłuż kasety

Markizę dachową można uzupełnić
o dodatkowe markizy boczne

Dostępne 3 długości teleskopów - 
60, 100 i 140 cm

6362



ARCADA została specjalnie zaprojektowana do 
jednoczesnego zacieniania dachu i fasady 
frontowej ogrodów zimowych lub szklanych 
przybudówek. Ten innowacyjny system nie tylko 
chroni przed promieniowaniem słonecznym, ale 
także pozwala zwiększyć poczucie prywatności 
gdy przebywamy we wnętrzu.

Aluminiowe prowadnice boczne mogą zostać 
wygięte w jeden lub kilka łuków, nawet do kąta 
prostego.  Dzięki  temu ARCADĘ można 
dostosować to bardzo skomplikowanych 
kształtów podkonstrukcji. W profilu przednim 
znajdują się sprawdzone w innych rozwiązaniach 
sprężyny gazowe, zapewniające stały naciąg 
tkaniny poszycia - niezależnie od stopnia 
rozwinięcia markizy. 

Standardowy napęd elektryczny może zostać 
wyposażony w dodatkowe wyposażenie takie jak 
czujniki słońca, wiatru i deszczu. Sterowanie może 
być również realizowane za pomocą pilota 
zdalnego sterowania.

ARCADA

markizy dachowe - ARCADA markizy dachowe - ARCADA

szerokość: min. 85 cm, max. 500 cm
wysięg: min. 150 cm, max. 650 cm

2powierzchnia: max. 32,5 m
montaż: do podkonstrukcji
kaseta: tak
prowadnice: boczne
naciąg tkaniny: sprężyny gazowe w profilu przednim
napęd: siłownik elektryczny
kolor konstrukcji: paleta 16 kolorów w standardzie, 

opcjonalnie inne kolory
odporność na wiatr: 3 klasa odporności - do 49 km/h

65

markiza do ogrodów zimowych z giętymi prowadnicami i sprężynami gazowymi

Dzięki podwójnym wspornikom montażowych 
prosta instalacja kilku markiz obok siebie

Rury wiatrowe zapewniają optymalne
podparcie poszycia na załamaniach

Maksymalny wysięg 650 cm pozwala
na przysłonięcie skomplikowanych struktur
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ARCADA została specjalnie zaprojektowana do 
jednoczesnego zacieniania dachu i fasady 
frontowej ogrodów zimowych lub szklanych 
przybudówek. Ten innowacyjny system nie tylko 
chroni przed promieniowaniem słonecznym, ale 
także pozwala zwiększyć poczucie prywatności 
gdy przebywamy we wnętrzu.

Aluminiowe prowadnice boczne mogą zostać 
wygięte w jeden lub kilka łuków, nawet do kąta 
prostego.  Dzięki  temu ARCADĘ można 
dostosować to bardzo skomplikowanych 
kształtów podkonstrukcji. W profilu przednim 
znajdują się sprawdzone w innych rozwiązaniach 
sprężyny gazowe, zapewniające stały naciąg 
tkaniny poszycia - niezależnie od stopnia 
rozwinięcia markizy. 

Standardowy napęd elektryczny może zostać 
wyposażony w dodatkowe wyposażenie takie jak 
czujniki słońca, wiatru i deszczu. Sterowanie może 
być również realizowane za pomocą pilota 
zdalnego sterowania.

ARCADA

markizy dachowe - ARCADA markizy dachowe - ARCADA

szerokość: min. 85 cm, max. 500 cm
wysięg: min. 150 cm, max. 650 cm

2powierzchnia: max. 32,5 m
montaż: do podkonstrukcji
kaseta: tak
prowadnice: boczne
naciąg tkaniny: sprężyny gazowe w profilu przednim
napęd: siłownik elektryczny
kolor konstrukcji: paleta 16 kolorów w standardzie, 

opcjonalnie inne kolory
odporność na wiatr: 3 klasa odporności - do 49 km/h

65

markiza do ogrodów zimowych z giętymi prowadnicami i sprężynami gazowymi

Dzięki podwójnym wspornikom montażowych 
prosta instalacja kilku markiz obok siebie

Rury wiatrowe zapewniają optymalne
podparcie poszycia na załamaniach

Maksymalny wysięg 650 cm pozwala
na przysłonięcie skomplikowanych struktur
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Pergola Riviera jest specjalnym modelem markizy, 
wyposażonym w stałe prowadnice boczne i nogi 
podporowe z przodu. Cechą charakterystyczną jest 
możliwość rozwinięcia poszycia również w części 
pionowej urządzenia. Naciąg tkaniny uzyskiwany jest 
grawitacyjnie, ciężarem profilu przedniego.

Pergole stosuje się w gastronomii - jako osłonę 
przeciwsłoneczną letnich ogródków lokali  
restauracyjnych - a także do zacieniania tarasów w 
domach prywatnych.

Maksymalne wymiary pergoli RIVIERA - 500x500 cm 
- mogą być zwiększone do 1000x500 cm - poprzez 
zastosowanie dodatkowej, środkowej prowadnicy i 
nogi podporowej. Markiza składa się wtedy z dwóch 
modułów, o wspólnym napędzie i poszyciu. Z kolei 
ekonomiczna wersja RIVIERA-MINI o wymiarach 
maksymalnych 400x400 cm może się składać 
wyłącznie z jednego modułu.

Standardowy napęd ręczny za pomocą przekładni 
markizowej i korby. Opcjonalnie można zastosować 
napęd elektryczny. Ze względu na grawitacyjny 
system naciągu tkaniny brak możl iwości  
zastosowania automatyki pogodowej.

RIVIERA / RIVIERA-MINI

pergole klasyczne - RIVIERA / RIVIERA-MINI pergole klasyczne - RIVIERA / RIVIERA-MINI

RIVIERA:
szerokość: max. 500 cm - 2 prowadnice

max. 1000 cm - 3 prowadnice
wysięg: max. 500 cm
wysokość podpór: standardowo 200 cm
montaż:  mechanizm - ścienny lub sufitowy

podpory - do podłoża
kaseta: brak
naciąg tkaniny: grawitacyjny
napęd: przekładnia

opcjonalnie silnik elektryczny
kolor konstrukcji: biały RAL9003, 

opcjonalnie inne kolory
odporność na wiatr do 400x400 cm - 2 klasa odporności
(jeden moduł): do 500x500 cm - 1 klasa odporności
odporność na deszcz: minimalne nachylenie 8°, 

poszycie zablokowane i naprężone

pergole z grawitacyjnym systemem naciągu tkaniny

Rury wiatrowe podtrzymujące tkaninę

Przegubowe połączenie części pionowej
 i dachowej prowadnic

RIVIERA-MINI:
szerokość: max. 400 cm 
wysięg: max. 400 cm
wysokość podpór: standardowo 200 cm
montaż:  mechanizm - ścienny lub sufitowy

podpory - do podłoża
kaseta: brak
naciąg tkaniny: grawitacyjny
napęd: przekładnia

opcjonalnie silnik elektryczny
kolor konstrukcji: biały RAL9003, 

opcjonalnie inne kolory
odporność na wiatr: 2 klasa odporności - do 39 km/h
odporność na deszcz: minimalne nachylenie 8°, 

poszycie zablokowane i naprężone
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Pergola Riviera jest specjalnym modelem markizy, 
wyposażonym w stałe prowadnice boczne i nogi 
podporowe z przodu. Cechą charakterystyczną jest 
możliwość rozwinięcia poszycia również w części 
pionowej urządzenia. Naciąg tkaniny uzyskiwany jest 
grawitacyjnie, ciężarem profilu przedniego.

Pergole stosuje się w gastronomii - jako osłonę 
przeciwsłoneczną letnich ogródków lokali  
restauracyjnych - a także do zacieniania tarasów w 
domach prywatnych.

Maksymalne wymiary pergoli RIVIERA - 500x500 cm 
- mogą być zwiększone do 1000x500 cm - poprzez 
zastosowanie dodatkowej, środkowej prowadnicy i 
nogi podporowej. Markiza składa się wtedy z dwóch 
modułów, o wspólnym napędzie i poszyciu. Z kolei 
ekonomiczna wersja RIVIERA-MINI o wymiarach 
maksymalnych 400x400 cm może się składać 
wyłącznie z jednego modułu.

Standardowy napęd ręczny za pomocą przekładni 
markizowej i korby. Opcjonalnie można zastosować 
napęd elektryczny. Ze względu na grawitacyjny 
system naciągu tkaniny brak możl iwości  
zastosowania automatyki pogodowej.

RIVIERA / RIVIERA-MINI

pergole klasyczne - RIVIERA / RIVIERA-MINI pergole klasyczne - RIVIERA / RIVIERA-MINI

RIVIERA:
szerokość: max. 500 cm - 2 prowadnice

max. 1000 cm - 3 prowadnice
wysięg: max. 500 cm
wysokość podpór: standardowo 200 cm
montaż:  mechanizm - ścienny lub sufitowy

podpory - do podłoża
kaseta: brak
naciąg tkaniny: grawitacyjny
napęd: przekładnia

opcjonalnie silnik elektryczny
kolor konstrukcji: biały RAL9003, 

opcjonalnie inne kolory
odporność na wiatr do 400x400 cm - 2 klasa odporności
(jeden moduł): do 500x500 cm - 1 klasa odporności
odporność na deszcz: minimalne nachylenie 8°, 

poszycie zablokowane i naprężone

pergole z grawitacyjnym systemem naciągu tkaniny

Rury wiatrowe podtrzymujące tkaninę

Przegubowe połączenie części pionowej
 i dachowej prowadnic

RIVIERA-MINI:
szerokość: max. 400 cm 
wysięg: max. 400 cm
wysokość podpór: standardowo 200 cm
montaż:  mechanizm - ścienny lub sufitowy

podpory - do podłoża
kaseta: brak
naciąg tkaniny: grawitacyjny
napęd: przekładnia

opcjonalnie silnik elektryczny
kolor konstrukcji: biały RAL9003, 

opcjonalnie inne kolory
odporność na wiatr: 2 klasa odporności - do 39 km/h
odporność na deszcz: minimalne nachylenie 8°, 

poszycie zablokowane i naprężone
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Zbudowana w oparciu o markizę do zacieniania 
ogrodów zimowych ARCADA, ARCADA-PLUS jest 
wo ln o  sto j ącą  p ergo lą  z  moż l iwo ś c ią  
równoczesnego zasłonięcia części dachowej i 
przedniej, pionowej. Naciąg tkaniny za pomocą 
sprężyn gazowych zapewnia stałe naprężenie 
tkaniny poszycia. Zaokrąglona kaseta jest 
szczelnie domknięta w pozycji zwiniętej. Dostępne 
wsporniki montażowe umożliwiają montaż kilku 
pergol obok siebie.

ARCADA-PLUS może zostać również użyta do 
zacieniania przeszklonych powierzchni ogrodów 
zimowych, w sytuacji w której nie ma możliwości 
ingerencji w konstrukcję ogrodu w celu 
zamontowania konwencjonalnej markizy takiej 
jak AIROMATIC, TARGA czy ARCADA. 

Standardowy napęd elektryczny może zostać 
rozbudowany o  dodatkowe wyposażenie takie jak 
czujniki słońca, wiatru i deszczu. Sterowanie może 
być realizowane za pomocą pilota radiowego.

ARCADA-PLUS

pergole klasyczne - ARCADA-PLUS pergole klasyczne - ARCADA-PLUS

szerokość: min. 85 max. 500 cm
wysięg: min. 50 max. 400 cm
wysokość podpór: standardowo 250 cm
montaż:  mechanizm - ścienny lub sufitowy

podpory - do podłoża
kaseta: tak
naciąg tkaniny: sprężyny gazowe
napęd: silnik elektryczny
kolor konstrukcji: palera 16 kolorów w standardzie,

opcjonalnie inne kolory
odporność na wiatr 3 klasa odporności - do 49 km/h
odporność na deszcz: przy minimalnym nachyleniu 14° 
możliwa jest eksploatacja podczas niewielkich opadów

pergola z giętymi prowadnicami i sprężynami gazowymi

Instalacja dwóch markiz w bliźniaku

Instalacja dwóch markiz obok siebie -
z minimalną przerwą pomiędzy prowadnicami
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Zbudowana w oparciu o markizę do zacieniania 
ogrodów zimowych ARCADA, ARCADA-PLUS jest 
wo ln o  sto j ącą  p ergo lą  z  moż l iwo ś c ią  
równoczesnego zasłonięcia części dachowej i 
przedniej, pionowej. Naciąg tkaniny za pomocą 
sprężyn gazowych zapewnia stałe naprężenie 
tkaniny poszycia. Zaokrąglona kaseta jest 
szczelnie domknięta w pozycji zwiniętej. Dostępne 
wsporniki montażowe umożliwiają montaż kilku 
pergol obok siebie.

ARCADA-PLUS może zostać również użyta do 
zacieniania przeszklonych powierzchni ogrodów 
zimowych, w sytuacji w której nie ma możliwości 
ingerencji w konstrukcję ogrodu w celu 
zamontowania konwencjonalnej markizy takiej 
jak AIROMATIC, TARGA czy ARCADA. 

Standardowy napęd elektryczny może zostać 
rozbudowany o  dodatkowe wyposażenie takie jak 
czujniki słońca, wiatru i deszczu. Sterowanie może 
być realizowane za pomocą pilota radiowego.

ARCADA-PLUS

pergole klasyczne - ARCADA-PLUS pergole klasyczne - ARCADA-PLUS

szerokość: min. 85 max. 500 cm
wysięg: min. 50 max. 400 cm
wysokość podpór: standardowo 250 cm
montaż:  mechanizm - ścienny lub sufitowy

podpory - do podłoża
kaseta: tak
naciąg tkaniny: sprężyny gazowe
napęd: silnik elektryczny
kolor konstrukcji: palera 16 kolorów w standardzie,

opcjonalnie inne kolory
odporność na wiatr 3 klasa odporności - do 49 km/h
odporność na deszcz: przy minimalnym nachyleniu 14° 
możliwa jest eksploatacja podczas niewielkich opadów

pergola z giętymi prowadnicami i sprężynami gazowymi

Instalacja dwóch markiz w bliźniaku

Instalacja dwóch markiz obok siebie -
z minimalną przerwą pomiędzy prowadnicami

68 69



Pergola ALFRESCO została zaprojektowana do 
intensywnej eksploatacji w zastosowaniach 
komercyjnych. Niezależnie od pogody, ten 
innowacyjny system ochrony przeciwsłonecznej i 
przeciwdeszczowej pozwala stworzyć dodatkową 
przestrzeń na zewnątrz obiektu - np. dla palaczy.

Mocna, odporna na korozję aluminiowa 
konstrukcja ALFRESCO może być zamontowana do 
ściany lub do sufitu, z użyciem regulowanych 
wsporników. Można zabudować dowolną ilość 
pergol jedna obok drugiej. Standardowy napęd 
elektryczny pozwala na wygodną obsługę markizy. 
Zatrzask StobLock™ pozwala na perfekcyjne 
naprężenie tkaniny poszycia. Zintegrowane rynny 
boczne odprowadzają wodę opadową z 
powierzchni poszycia wzdłuż podpór przednich.

Opcjonalny, stały  baner stanowi świetną 
powierzchnię reklamową. Do wyposażenia 
opcjonalnego należą również zdalne sterowanie 
za pomocą pilota, promienniki ciepła oraz 
oświetlenie halogenowe.

ALFRESCO

pergole klasyczne - ALFRESCO pergole klasyczne - ALFRESCO

szerokość: min. 250 max. 500 cm
wysięg: min. 100 max. 600 cm
wysokość podpór: standardowo 250 cm
montaż:  mechanizm - ścienny lub sufitowy

podpory - do podłoża
kaseta: tak
naciąg tkaniny: sprężyny gazowe, 

zatrzask StobLock™
napęd: silnik elektryczny
kolor konstrukcji: palera 16 kolorów w standardzie,

opcjonalnie inne kolory
odporność na wiatr 3 klasa odporności - do 49 km/h
odporność na deszcz: minimalne nachylenie 8°, 

poszycie zablokowane i naprężone

pergola ze zintegrowanym orynnowaniem i sprężynami gazowymi

Zintegrowany system rynien bocznych

Zatrzask StobLock™ do dodatkowego
naprężenia tkaniny poszycia

Opcjonalny baner stały z przodu pergoli

7170



Pergola ALFRESCO została zaprojektowana do 
intensywnej eksploatacji w zastosowaniach 
komercyjnych. Niezależnie od pogody, ten 
innowacyjny system ochrony przeciwsłonecznej i 
przeciwdeszczowej pozwala stworzyć dodatkową 
przestrzeń na zewnątrz obiektu - np. dla palaczy.

Mocna, odporna na korozję aluminiowa 
konstrukcja ALFRESCO może być zamontowana do 
ściany lub do sufitu, z użyciem regulowanych 
wsporników. Można zabudować dowolną ilość 
pergol jedna obok drugiej. Standardowy napęd 
elektryczny pozwala na wygodną obsługę markizy. 
Zatrzask StobLock™ pozwala na perfekcyjne 
naprężenie tkaniny poszycia. Zintegrowane rynny 
boczne odprowadzają wodę opadową z 
powierzchni poszycia wzdłuż podpór przednich.

Opcjonalny, stały  baner stanowi świetną 
powierzchnię reklamową. Do wyposażenia 
opcjonalnego należą również zdalne sterowanie 
za pomocą pilota, promienniki ciepła oraz 
oświetlenie halogenowe.

ALFRESCO

pergole klasyczne - ALFRESCO pergole klasyczne - ALFRESCO

szerokość: min. 250 max. 500 cm
wysięg: min. 100 max. 600 cm
wysokość podpór: standardowo 250 cm
montaż:  mechanizm - ścienny lub sufitowy

podpory - do podłoża
kaseta: tak
naciąg tkaniny: sprężyny gazowe, 

zatrzask StobLock™
napęd: silnik elektryczny
kolor konstrukcji: palera 16 kolorów w standardzie,

opcjonalnie inne kolory
odporność na wiatr 3 klasa odporności - do 49 km/h
odporność na deszcz: minimalne nachylenie 8°, 

poszycie zablokowane i naprężone

pergola ze zintegrowanym orynnowaniem i sprężynami gazowymi

Zintegrowany system rynien bocznych

Zatrzask StobLock™ do dodatkowego
naprężenia tkaniny poszycia

Opcjonalny baner stały z przodu pergoli
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Pergola PERGOLINO jest systemem chroniącym 
taras przed nadmiernym nasłonecznieniem a 
także deszczem, idealnym dla restauracji i domów 
prywatnych.

Profil nośny pod prowadnicami zapewnia wysoki 
poziom stabilności konstrukcji. Dzięki temu 
PERGOLINO jest odporne na silny wiatr i 
niekorzystne warunki pogodowe. Profil oparty 
jest na podporach przednich, które mogą zostać 
przykręcone bezpośrednio do podłoża, lub 
osadzone w specjalnych gniazdach uprzednio 
zabetonowanych w ziemi. Opcjonalnie podpory 
mogą zostać osadzone w betonowych donicach, 
które można wykorzystać do posadzenia 
ozdobnych roślin.

Zintegrowane sprężyny gazowe zapewniają 
doskonałe naprężenie tkaniny w każdej pozycji. 
Dodatkowo można zastosować zatrzask do 
blokowania poszycia w pozycji rowiniętej.

Wygodna obsługa zapewniona jest przez mocny 
napęd elektryczny, który może zostać uzupełniony 
o dodatkowe wyposażenie sterujące.

PERGOLINO

pergole klasyczne - PERGOLINO pergole klasyczne - PERGOLINO

szerokość: min. 200 max. 700 cm
wysięg: min. 200 max. 600 cm
wysokość podpór: standardowo 220 cm
montaż:  mechanizm - ścienny lub sufitowy

podpory - do podłoża
kaseta: tak
naciąg tkaniny: sprężyny gazowe, 

zatrzask blokowania tkaniny
napęd: silnik elektryczny
kolor konstrukcji: palera 16 kolorów w standardzie,

opcjonalnie inne kolory
odporność na wiatr 3 klasa odporności - do 49 km/h
odporność na deszcz: minimalne nachylenie 18° lub 6° z 
otworami odwodnieniowymi w poszyciu, poszycie 
zablokowane i naprężone

pergola tarasowa ze sprężynami gazowymi

Zatrzask do dodatkowego naprężenia
tkaniny poszycia

Podpory przednie osadzone w gnieździe 
zabetonowanym w podłożu...

...lub w opcjonalnych betonowych donicach

7372



Pergola PERGOLINO jest systemem chroniącym 
taras przed nadmiernym nasłonecznieniem a 
także deszczem, idealnym dla restauracji i domów 
prywatnych.

Profil nośny pod prowadnicami zapewnia wysoki 
poziom stabilności konstrukcji. Dzięki temu 
PERGOLINO jest odporne na silny wiatr i 
niekorzystne warunki pogodowe. Profil oparty 
jest na podporach przednich, które mogą zostać 
przykręcone bezpośrednio do podłoża, lub 
osadzone w specjalnych gniazdach uprzednio 
zabetonowanych w ziemi. Opcjonalnie podpory 
mogą zostać osadzone w betonowych donicach, 
które można wykorzystać do posadzenia 
ozdobnych roślin.

Zintegrowane sprężyny gazowe zapewniają 
doskonałe naprężenie tkaniny w każdej pozycji. 
Dodatkowo można zastosować zatrzask do 
blokowania poszycia w pozycji rowiniętej.

Wygodna obsługa zapewniona jest przez mocny 
napęd elektryczny, który może zostać uzupełniony 
o dodatkowe wyposażenie sterujące.

PERGOLINO

pergole klasyczne - PERGOLINO pergole klasyczne - PERGOLINO

szerokość: min. 200 max. 700 cm
wysięg: min. 200 max. 600 cm
wysokość podpór: standardowo 220 cm
montaż:  mechanizm - ścienny lub sufitowy

podpory - do podłoża
kaseta: tak
naciąg tkaniny: sprężyny gazowe, 

zatrzask blokowania tkaniny
napęd: silnik elektryczny
kolor konstrukcji: palera 16 kolorów w standardzie,

opcjonalnie inne kolory
odporność na wiatr 3 klasa odporności - do 49 km/h
odporność na deszcz: minimalne nachylenie 18° lub 6° z 
otworami odwodnieniowymi w poszyciu, poszycie 
zablokowane i naprężone

pergola tarasowa ze sprężynami gazowymi

Zatrzask do dodatkowego naprężenia
tkaniny poszycia

Podpory przednie osadzone w gnieździe 
zabetonowanym w podłożu...

...lub w opcjonalnych betonowych donicach
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Piękna pergola śródziemnomorska, z profilami o 
prostokątnych przekrojach współgrających z 
nowoczesną architekturą. Zapewnia doskonałą 
ochronę przed deszczem pomimo braku spadku - 
pergola jest całkowicie pozioma.

Opcjonalne boczne rolety fasadowe są całkowicie 
zintegrowane z konstrukcją pergoli - brak 
dodatkowych,  wysta jących  e lementów 
konstrukcyjnych. Odwodnienie pionowe jest 
również całkowicie niewidoczne - wbudowane w 
słupy podporowe.

Możliwość montażu wolnostojącego - na 4 
słupach - jak w przypadku markiz ogrodowych, lub 
klasyczny montaż do ściany budynku.  Dostępny 
jest również wariant przeznaczony do montażu do 
istniejącej podkonstrukcji - Melano można na 
przykład podwiesić pod istniejącą pergolą 
wykonaną z drewna.

Napęd pergoli oraz opcjonalnych rolet bocznych 
wyłącznie elektryczny. 

MELANO

pergole śródziemnomorskie - MELANO pergole śródziemnomorskie - MELANO

szerokość: min. 200 max. 500 cm
wysięg: min. 200 max. 700 cm
wysokość:  standardowo 280 cm
montaż:  na słupach podporowych, 

ścienny, wnękowy, podwieszany
kaseta: opcjonalny daszek osłonowy pakietu
naciąg tkaniny: automatyczny - pasek zębaty
napęd: silnik elektryczny
kolor konstrukcji: palera 16 kolorów w standardzie,

opcjonalnie inne kolory
odporność na wiatr 3 klasa odporności - do 49 km/h
odporność na deszcz: po zastosowaniu opcjonalnego 
orynnowania poziomego. W przypadku silnych wiatrów 
dopuszcza się niewielkie nieszczelności pomiędzy 
orynnowaniem a poszyciem.

uniwersalna pergola śródziemnomorska

Wariant wolnostojący

Wariant ścienny

Wariant do istniejącej podkonstrukcji
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Piękna pergola śródziemnomorska, z profilami o 
prostokątnych przekrojach współgrających z 
nowoczesną architekturą. Zapewnia doskonałą 
ochronę przed deszczem pomimo braku spadku - 
pergola jest całkowicie pozioma.

Opcjonalne boczne rolety fasadowe są całkowicie 
zintegrowane z konstrukcją pergoli - brak 
dodatkowych,  wysta jących  e lementów 
konstrukcyjnych. Odwodnienie pionowe jest 
również całkowicie niewidoczne - wbudowane w 
słupy podporowe.

Możliwość montażu wolnostojącego - na 4 
słupach - jak w przypadku markiz ogrodowych, lub 
klasyczny montaż do ściany budynku.  Dostępny 
jest również wariant przeznaczony do montażu do 
istniejącej podkonstrukcji - Melano można na 
przykład podwiesić pod istniejącą pergolą 
wykonaną z drewna.

Napęd pergoli oraz opcjonalnych rolet bocznych 
wyłącznie elektryczny. 

MELANO

pergole śródziemnomorskie - MELANO pergole śródziemnomorskie - MELANO

szerokość: min. 200 max. 500 cm
wysięg: min. 200 max. 700 cm
wysokość:  standardowo 280 cm
montaż:  na słupach podporowych, 

ścienny, wnękowy, podwieszany
kaseta: opcjonalny daszek osłonowy pakietu
naciąg tkaniny: automatyczny - pasek zębaty
napęd: silnik elektryczny
kolor konstrukcji: palera 16 kolorów w standardzie,

opcjonalnie inne kolory
odporność na wiatr 3 klasa odporności - do 49 km/h
odporność na deszcz: po zastosowaniu opcjonalnego 
orynnowania poziomego. W przypadku silnych wiatrów 
dopuszcza się niewielkie nieszczelności pomiędzy 
orynnowaniem a poszyciem.

uniwersalna pergola śródziemnomorska

Wariant wolnostojący

Wariant ścienny

Wariant do istniejącej podkonstrukcji
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pergole z przeszklonym dachem - TERRADO
76

Mocna, aluminiowa, lakierowana proszkowo 
konstrukcja pergoli TERRADO ze zintegrowanym 
szkleniem z bezpiecznego, laminowanego szkła 
VSG zapewnia całoroczną ochronę przed 
deszczem i śniegiem.

Dostępne są trzy warianty wykonania TERRADO:

z nośną belką przednią zlicowaną z krawędzią 
pergoli - belka pełni wówczas równocześnie 
funkcję rynny, z belką przednią cofniętą bez rynny 
oraz z belką przednią cofniętą i dodatkową rynną 
przy przedniej krawędzi pergoli. 

Wyposażenie opcjonalne stanowi dachowa 
markiza przeciwsłoneczna ze sprężynami 
ga zo w y m i  z i n t e g ro w a ny m i  z  b e l ka m i  
poprzecznymi („krokwiami”) pergoli. TERRADO 
można również wyposażyć w oświetlenie LEDowe, 
wbudowane w belki dachowe oraz orynnowanie 
pionowe - prowadzone z boku lub wewnątrz 
słupów podporowych. Ściany boczne i frontowa 
mogą zostać zabudowane za pomocą rolet 
fasadowych, np. modelu  Ventosol.

TERRADO

pergole z przeszklonym dachem - TERRADO

szerokość: min. 160 max. 1900 cm
wysięg: min. 150 max. 500 cm

(belka przednia zlicowana lub cofnięta)
min. 150 max. 600 cm
(belka przednia cofnięta)

wysokość podpór: standardowo 220 cm
montaż:  mechanizm - ścienny lub sufitowy

podpory - do podłoża
kaseta: tak
naciąg tkaniny: sprężyny gazowe, 
napęd: silnik elektryczny
kolor konstrukcji: palera 16 kolorów w standardzie,

opcjonalnie inne kolory
odporność na wiatr wysięg do 500 cm - 3 klasa odporności 
- do 49 km/h, wysięg powyżej - 2 klasa odporności - 
do 39 km/h - dotyczy opcjonalnej markizy przeciwsłonecznej

pergola tarasowa z przeszklonym dachem i opcjonalną markizą ze sprężynami gazowymi

Wersja zbelką przednią zlicowaną...

...i z belką przednią cofniętą

Opcjonalne oświetlenie LED sterowane za pomocą pilota

77



pergole z przeszklonym dachem - TERRADO
76

Mocna, aluminiowa, lakierowana proszkowo 
konstrukcja pergoli TERRADO ze zintegrowanym 
szkleniem z bezpiecznego, laminowanego szkła 
VSG zapewnia całoroczną ochronę przed 
deszczem i śniegiem.

Dostępne są trzy warianty wykonania TERRADO:

z nośną belką przednią zlicowaną z krawędzią 
pergoli - belka pełni wówczas równocześnie 
funkcję rynny, z belką przednią cofniętą bez rynny 
oraz z belką przednią cofniętą i dodatkową rynną 
przy przedniej krawędzi pergoli. 

Wyposażenie opcjonalne stanowi dachowa 
markiza przeciwsłoneczna ze sprężynami 
ga zo w y m i  z i n t e g ro w a ny m i  z  b e l ka m i  
poprzecznymi („krokwiami”) pergoli. TERRADO 
można również wyposażyć w oświetlenie LEDowe, 
wbudowane w belki dachowe oraz orynnowanie 
pionowe - prowadzone z boku lub wewnątrz 
słupów podporowych. Ściany boczne i frontowa 
mogą zostać zabudowane za pomocą rolet 
fasadowych, np. modelu  Ventosol.

TERRADO

pergole z przeszklonym dachem - TERRADO

szerokość: min. 160 max. 1900 cm
wysięg: min. 150 max. 500 cm

(belka przednia zlicowana lub cofnięta)
min. 150 max. 600 cm
(belka przednia cofnięta)

wysokość podpór: standardowo 220 cm
montaż:  mechanizm - ścienny lub sufitowy

podpory - do podłoża
kaseta: tak
naciąg tkaniny: sprężyny gazowe, 
napęd: silnik elektryczny
kolor konstrukcji: palera 16 kolorów w standardzie,

opcjonalnie inne kolory
odporność na wiatr wysięg do 500 cm - 3 klasa odporności 
- do 49 km/h, wysięg powyżej - 2 klasa odporności - 
do 39 km/h - dotyczy opcjonalnej markizy przeciwsłonecznej

pergola tarasowa z przeszklonym dachem i opcjonalną markizą ze sprężynami gazowymi

Wersja zbelką przednią zlicowaną...

...i z belką przednią cofniętą

Opcjonalne oświetlenie LED sterowane za pomocą pilota
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pergole z przeszklonym dachem - ARDON
78

Ardon to całoroczna pergola chroniąca przed 
słońcem, deszczem i śniegiem, idealna do 
zadaszania tarasów, witryn sklepowych czy 
podjazdów. W domu czy w restauracji - możliwości 
zastosowania systemu Ardon są ogromne.

Bezbarwne przeszklenie z bezpiecznego szkła VSG 
zapewnia osłonę podczas opadów, jednocześnie 
nie ograniczając dostępu promieni słonecznych. 
W upalne dni wbudowana nad szkleniem markiza 
przeciwsłoneczna gwarantuje skuteczne zacie-
nienie.

Pergola Ardon jest przedstawicielem nowej 
generacji wielofunkcyjnych osłon, zabezpiecza-
jących zarówno przed nadmiernym nasłone-
cznieniem, jak i opadami.

Dzięki opatentowanemu systemowi prowadnic 
teleskopowych, podobnie jak w modelu Targa-
Plus, do uzyskania 325 cm zacienienia wystarczy 
tylko nacisnąć przycisk w pilocie. Przy złych 
warunkach atmosferycznych wytrzymałe szklenie 
z 10 mm szkła laminowanego VSG zapewnia 
ochronę przed opadami deszczu i śniegu - 
maksymalne obciążenie całej konstrukcji wynosi 

2aż 300 kg / m .

Opcje montażowe obejmują eleganckie odciągi 
boczne, instalowane do ściany nad zadaszeniem, 
lub boczne podpory kątowe montowane pod 
konstrukcją. Nie ma konieczności stosowania 
dodatkowych podpór czołowych.

Najwyższej jakości komponenty wykonane z 
lakierowanego proszkowo aluminium, szyby z 
bezpiecznego szkła laminowanego i zaawanso-
wane tkaniny techniczne stanowią gwarancję 
długiego okresu bezproblemowej eksploatacji.

ARDON

pergole z przeszklonym dachem - ARDON

szerokość: min. 150 max. 500 cm
wysięg: część stała: 130 lub 170 cm

całkowity (z markizą): 230 lub 325 cm
system podpór: odciągi boczne lub wsporniki ścienne

kątowe
nachylenie: min. 5° max. 20°
montaż:  ścienny 
kaseta: tak
naciąg tkaniny: sprężyny gazowe, 
napęd: silnik elektryczny
kolor konstrukcji: paleta 16 kolorów w standardzie,

opcjonalnie inne kolory 
odporność na wiatr: 3 klasa odporności - do 49 km/h -

dotyczy markizy przeciwsłonecznej
2obciążenie śniegiem: maksymalnie 300 kg / m

pergola tarasowa z przeszklonym dachem, bez słupów podporowych

Opcjonalne oświetlenie LED przestrzeni pod pergolą - 

- systemowe belki świetlne zintegrowane z konstrukcją.
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pergole z przeszklonym dachem - ARDON
78

Ardon to całoroczna pergola chroniąca przed 
słońcem, deszczem i śniegiem, idealna do 
zadaszania tarasów, witryn sklepowych czy 
podjazdów. W domu czy w restauracji - możliwości 
zastosowania systemu Ardon są ogromne.

Bezbarwne przeszklenie z bezpiecznego szkła VSG 
zapewnia osłonę podczas opadów, jednocześnie 
nie ograniczając dostępu promieni słonecznych. 
W upalne dni wbudowana nad szkleniem markiza 
przeciwsłoneczna gwarantuje skuteczne zacie-
nienie.

Pergola Ardon jest przedstawicielem nowej 
generacji wielofunkcyjnych osłon, zabezpiecza-
jących zarówno przed nadmiernym nasłone-
cznieniem, jak i opadami.

Dzięki opatentowanemu systemowi prowadnic 
teleskopowych, podobnie jak w modelu Targa-
Plus, do uzyskania 325 cm zacienienia wystarczy 
tylko nacisnąć przycisk w pilocie. Przy złych 
warunkach atmosferycznych wytrzymałe szklenie 
z 10 mm szkła laminowanego VSG zapewnia 
ochronę przed opadami deszczu i śniegu - 
maksymalne obciążenie całej konstrukcji wynosi 

2aż 300 kg / m .

Opcje montażowe obejmują eleganckie odciągi 
boczne, instalowane do ściany nad zadaszeniem, 
lub boczne podpory kątowe montowane pod 
konstrukcją. Nie ma konieczności stosowania 
dodatkowych podpór czołowych.

Najwyższej jakości komponenty wykonane z 
lakierowanego proszkowo aluminium, szyby z 
bezpiecznego szkła laminowanego i zaawanso-
wane tkaniny techniczne stanowią gwarancję 
długiego okresu bezproblemowej eksploatacji.

ARDON

pergole z przeszklonym dachem - ARDON

szerokość: min. 150 max. 500 cm
wysięg: część stała: 130 lub 170 cm

całkowity (z markizą): 230 lub 325 cm
system podpór: odciągi boczne lub wsporniki ścienne

kątowe
nachylenie: min. 5° max. 20°
montaż:  ścienny 
kaseta: tak
naciąg tkaniny: sprężyny gazowe, 
napęd: silnik elektryczny
kolor konstrukcji: paleta 16 kolorów w standardzie,

opcjonalnie inne kolory 
odporność na wiatr: 3 klasa odporności - do 49 km/h -

dotyczy markizy przeciwsłonecznej
2obciążenie śniegiem: maksymalnie 300 kg / m

pergola tarasowa z przeszklonym dachem, bez słupów podporowych

Opcjonalne oświetlenie LED przestrzeni pod pergolą - 

- systemowe belki świetlne zintegrowane z konstrukcją.
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żagle słoneczne - VELA BASIC / VELA CUBE
80

żagle słoneczne - VELA DOUBLE
79

żagiel słoneczny dwustronny

Najbardziej wszechstronny model w ofercie żagli 
słonecznych. Dzięki wolnostojącej konstrukcji 
składającej się z czterech słupów - dwa  słupy 
podporowe rury nawojowej i dwa słupy 
naciągowe ze zintegrowanymi sprężynami 
gazowymi - może być wykorzystany do zacienienia 
basenu, miejsca wypoczynkowego w ogrodzie czy 
piaskownicy dla dzieci. Opcjonalnie rura 
nawojowa może być montowana bezpośrednio 
do ściany - bez słupa podporowego. 

Podobnie jak w modelu Vela Cube, poszycie 
oprócz standardowego Dacronu w kolorze białym 
może być wykonane z jednobarwnej tkaniny 
akrylowej z kolekcji Sattler Elements.

N a p ę d  w y ł ą c z n i e  z a  p o m o c ą  s i l n i k a  
elektrycznego. Standardowo stosowany jest 
napęd marki Somfy, sterowany za pomocą 
wyłącznika przewodowego. Opcjonalnie można 
zastosować napęd radiowy sterowany za pomocą 
pilota, a także automatykę pogodową - wiatrową, 
słoneczno-wiatrową lub słoneczno-wiatrową z 
czujnikiem deszczu.

VELA DOUBLE
żagiel słoneczny prostokątny
VELA CUBE

Trójkątny żagiel słoneczny z opatentowanym systemem naciągu poszycia za pomocą sprężyn 
gazowych umieszczonych w przednim słupie naciągowym. Precyzyjna regulacja kąta nachylenia 
słupa za pomocą śruby mikrometrycznej od pionu do maksymalnie 10 stopni. Poszycie wykonane 
z niezwykle wytrzymałego Dacronu w kolorze białym. Aluminiowa, odporna na korozję 
konstrukcja, pokryta poliestrowymi farbami proszkowymi w oryginalnych wybarwieniach.

VELA BASIC
trójkątny żagiel słoneczny

szerokość: min. 100 max. 500 cm
wysięg: min. 200 max. 1200 (600+600) cm
wysokość słupów: min. 150 cm (wysięg do 350 cm), 

min. 250 cm (wysięg powyżej 350 cm), 
max. 300 cm

nachylenie słupów: min. 0° max. 10°
montaż:  do podłoża, do ściany, wolnostojący
poszycie: Dacron w kolorze białym lub tkanina 

akrylowa
kaseta: brak, opcjonalny daszek osłonowy
naciąg tkaniny: sprężyny gazowe w słupach  
napęd: silnik elektryczny
kolor konstrukcji: paleta 3 kolorów w standardzie, 

opcjonalnie inne kolory 
odporność na wiatr: 2 klasa odporności - do 39 km/h
odporność na deszcz: brak - nie może być eksploatowany 

podczas opadów

szerokość: min. 100 max. 500 cm
wysięg: min. 100 max. 500 cm
wysokość słupów: min. 150 cm (wysięg do 350 cm), 

min. 250 cm (wysięg powyżej 350 cm), max. 300 cm
nachylenie słupa: min. 0° max. 10°
montaż:  rura nawojowa tkaniny - ścienny lub sufitowy

słupy naciągowe - do podłoża, do ściany lub wolnostojący 
(z balastem betonowym)

poszycie: Dacron w kolorze białym lub tkanina akrylowa
kaseta: brak, opcjonalny daszek osłonowy
naciąg tkaniny: sprężyny gazowe w słupach naciągowych 
napęd: silnik elektryczny
kolor konstrukcji: paleta 3 kolorów w standardzie, opcjonalnie inne kolory 
odporność na wiatr: 2 klasa odporności - do 39 km/h
odporność na deszcz: brak - nie może być eksploatowany podczas opadów

szerokość: min. 100 max. 600 cm
wysięg: min. 100 max. 600 cm
wysokość słupa: min. 150 cm (wysięg do 350 cm), 

min. 250 cm (wysięg powyżej 350 cm), max. 300 cm
nachylenie słupa: min. 0° max. 10°
montaż:  rura nawojowa tkaniny - ścienny lub sufitowy

słup naciągowy - do podłoża, do ściany lub wolnostojący 
(z balastem betonowym)

poszycie: Dacron w kolorze białym
kaseta: brak, opcjonalny daszek osłonowy
naciąg tkaniny: sprężyny gazowe w słupie naciągowym 
napęd: silnik elektryczny
kolor konstrukcji: paleta 3 kolorów w standardzie, opcjonalnie inne kolory 
odporność na wiatr: 2 klasa odporności - do 39 km/h
odporność na deszcz: brak - nie może być eksploatowany podczas opadów

Vela Cube to żagiel słoneczny z poszyciem w kształcie prostokąta i dwoma słupami naciągowymi z 
przodu urządzenia. Funkcjonalnie jest najbardziej zbliżony do klasycznych markiz z ramionami 
przegubowymi i stanowi dla nich ciekawą alternatywę. Poszycie standardowo wykonywane jest z 
Dacronu, ale opcjonalnie można zamówić wersję z jednokolorowej tkaniny akrylowej. Olinowanie 
tego modelu jest podwójne - osobno lina prowadząca, osobno naciągowa.



żagle słoneczne - VELA BASIC / VELA CUBE
80

żagle słoneczne - VELA DOUBLE
79

żagiel słoneczny dwustronny

Najbardziej wszechstronny model w ofercie żagli 
słonecznych. Dzięki wolnostojącej konstrukcji 
składającej się z czterech słupów - dwa  słupy 
podporowe rury nawojowej i dwa słupy 
naciągowe ze zintegrowanymi sprężynami 
gazowymi - może być wykorzystany do zacienienia 
basenu, miejsca wypoczynkowego w ogrodzie czy 
piaskownicy dla dzieci. Opcjonalnie rura 
nawojowa może być montowana bezpośrednio 
do ściany - bez słupa podporowego. 

Podobnie jak w modelu Vela Cube, poszycie 
oprócz standardowego Dacronu w kolorze białym 
może być wykonane z jednobarwnej tkaniny 
akrylowej z kolekcji Sattler Elements.

N a p ę d  w y ł ą c z n i e  z a  p o m o c ą  s i l n i k a  
elektrycznego. Standardowo stosowany jest 
napęd marki Somfy, sterowany za pomocą 
wyłącznika przewodowego. Opcjonalnie można 
zastosować napęd radiowy sterowany za pomocą 
pilota, a także automatykę pogodową - wiatrową, 
słoneczno-wiatrową lub słoneczno-wiatrową z 
czujnikiem deszczu.

VELA DOUBLE
żagiel słoneczny prostokątny
VELA CUBE

Trójkątny żagiel słoneczny z opatentowanym systemem naciągu poszycia za pomocą sprężyn 
gazowych umieszczonych w przednim słupie naciągowym. Precyzyjna regulacja kąta nachylenia 
słupa za pomocą śruby mikrometrycznej od pionu do maksymalnie 10 stopni. Poszycie wykonane 
z niezwykle wytrzymałego Dacronu w kolorze białym. Aluminiowa, odporna na korozję 
konstrukcja, pokryta poliestrowymi farbami proszkowymi w oryginalnych wybarwieniach.

VELA BASIC
trójkątny żagiel słoneczny

szerokość: min. 100 max. 500 cm
wysięg: min. 200 max. 1200 (600+600) cm
wysokość słupów: min. 150 cm (wysięg do 350 cm), 

min. 250 cm (wysięg powyżej 350 cm), 
max. 300 cm

nachylenie słupów: min. 0° max. 10°
montaż:  do podłoża, do ściany, wolnostojący
poszycie: Dacron w kolorze białym lub tkanina 

akrylowa
kaseta: brak, opcjonalny daszek osłonowy
naciąg tkaniny: sprężyny gazowe w słupach  
napęd: silnik elektryczny
kolor konstrukcji: paleta 3 kolorów w standardzie, 

opcjonalnie inne kolory 
odporność na wiatr: 2 klasa odporności - do 39 km/h
odporność na deszcz: brak - nie może być eksploatowany 

podczas opadów

szerokość: min. 100 max. 500 cm
wysięg: min. 100 max. 500 cm
wysokość słupów: min. 150 cm (wysięg do 350 cm), 

min. 250 cm (wysięg powyżej 350 cm), max. 300 cm
nachylenie słupa: min. 0° max. 10°
montaż:  rura nawojowa tkaniny - ścienny lub sufitowy

słupy naciągowe - do podłoża, do ściany lub wolnostojący 
(z balastem betonowym)

poszycie: Dacron w kolorze białym lub tkanina akrylowa
kaseta: brak, opcjonalny daszek osłonowy
naciąg tkaniny: sprężyny gazowe w słupach naciągowych 
napęd: silnik elektryczny
kolor konstrukcji: paleta 3 kolorów w standardzie, opcjonalnie inne kolory 
odporność na wiatr: 2 klasa odporności - do 39 km/h
odporność na deszcz: brak - nie może być eksploatowany podczas opadów

szerokość: min. 100 max. 600 cm
wysięg: min. 100 max. 600 cm
wysokość słupa: min. 150 cm (wysięg do 350 cm), 

min. 250 cm (wysięg powyżej 350 cm), max. 300 cm
nachylenie słupa: min. 0° max. 10°
montaż:  rura nawojowa tkaniny - ścienny lub sufitowy

słup naciągowy - do podłoża, do ściany lub wolnostojący 
(z balastem betonowym)

poszycie: Dacron w kolorze białym
kaseta: brak, opcjonalny daszek osłonowy
naciąg tkaniny: sprężyny gazowe w słupie naciągowym 
napęd: silnik elektryczny
kolor konstrukcji: paleta 3 kolorów w standardzie, opcjonalnie inne kolory 
odporność na wiatr: 2 klasa odporności - do 39 km/h
odporność na deszcz: brak - nie może być eksploatowany podczas opadów

Vela Cube to żagiel słoneczny z poszyciem w kształcie prostokąta i dwoma słupami naciągowymi z 
przodu urządzenia. Funkcjonalnie jest najbardziej zbliżony do klasycznych markiz z ramionami 
przegubowymi i stanowi dla nich ciekawą alternatywę. Poszycie standardowo wykonywane jest z 
Dacronu, ale opcjonalnie można zamówić wersję z jednokolorowej tkaniny akrylowej. Olinowanie 
tego modelu jest podwójne - osobno lina prowadząca, osobno naciągowa.



tkaniny markizowe

Kolekcja tkanin markizowych
Do produkcji markiz używamy najlepszych tkanin akrylowych austriackiego koncernu Sattler. Dzięki temu możecie Państwo użytkować Waszą markizę przez długie lata, czego potwierdzeniem jest 
5-letnia gwarancja producenta. Oprócz oczywistej ochrony przed słońcem, tkaniny markizowe zatrzymują większość szkodliwego promieniowania ultrafioletowego, już przy zastosowaniu wzorów o 
najmniejszym filtrze UV30. Dodatkowo, przy zastosowaniu odpowiedniego kąta pochylenia, tkaniny te stanowią również skuteczną ochronę przed niewielkimi opadami deszczu.
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www.sunzal.com.pl

SUNŻAL Sp.J.
40-203 Katowice
Al. Roździeńskiego 188

Zakład produkcyjny:
41-205 Sosnowiec
ul. Chemiczna 12

tel.:   +48 32 296 21 20
          +48 32 294 51 65
fax:   +48 32 296 21 21

e-mail: info@sunzal.com.pl 

przedstawiciel:
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