MARKIZY
Na lato, na lata... na wiele lat.

Odpowiedzi na często zadawane pytania

Lakiery standardowe
RAL 9006

RAL 8017

RAL 1015

RAL 9016

Dostępne w standardowym terminie

Ponad 200 kolorów
Dostępnych bez dopłaty

Impregnacja na:

10 lat gwarancji

Filtr słoneczny

Tkaniny z nici barwionych w masie nie
tracą nasycenia koloru. Wytrzymała na
napór wiatru. Gwarancja obejmuje
również trwałość impregnacji.

tkanin Dickson:
zatrzymuje UV:
90 - 100%
odbija ciepło:
70 - 95 %
przepuszcza światło: 10 - 20 %

Ramiona “Swing”

- wodę
- pleśń
- butwienie
- zatłuszczenie
- powierzchnia jest antystatyczna

Ustalanie kąta pochylenia

- Ramiona otwierają się pod specjalnym kątem zawsze utrzymując bezpieczny dystans od tkaniny.
- Podczas składania ramiona podnoszą się, by
zwinięta markiza zajmowała mało miejsca.
- Nowoczesny układ ramion dostosowuje kąt
podparcia by zapewnić optymalną i bezpieczną
odporność wiatrową przy każdym wysięgu.

Najwyższe wymagania
Wszystkie markizy wykonane i testowane zgodnie
z europejskimi normami bezpieczeństwa i jakości.
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Zalecany kąt: 14°

Odporność na słońce?
Markizy marki Dragon nie zużywają się na słońcu. Użyty lakier proszkowy jest odporny na
działanie słońca. Tkaniny marki Dickson nie tracą koloru, ani nie wydzielają zapachu po
nagrzaniu. Wszystkie elementy zewnętrzne wykonane są z aluminium, jako trwalszego
rozwiązania od plastiku, mogącego zmieniać kształt i kolor pod wpływem silnego działania
słońca.

Deszcz?
Tkaniny są odporne na działanie wody - nie nasiąkają. W konstrukcji użyto śrub nierdzewnych
lub ocynkowanych. Kąt pochylenia markizy musi być tak ustawiony, by umożliwić wodzie
swobodne spływanie - w innym przypadku nie należy korzystać z markizy podczas deszczu.
Zaleca się minimalny kąt 14°. Markizy można używać tylko na umiarkowanym deszczu.

Co z markizą po sezonie?
Markizy w kasecie lub osłoniętej daszkiem nie trzeba demontować na zimę. Wystarczy ją
zwinąć po wcześniejszym oczyszczeniu. Markizy marki Dragon zabezpieczono lakierem
proszkowym. Nie zastosowano plastikowych elementów zewnętrznych, mogących ulegać
uszkodzeniom na mrozie. Podczas mrozów nie należy uruchamiać silnika elektrycznego.

Odporność wiatrowa?
Wiatr działając na powierzchnię poszycia markizy generuje ogromną siłę, jak żagiel jachtu.
Do ramion TopLine użyto takiego stopu aluminium jak do produkcji skrzydeł samolotów.
Wysięg 4 m
- klasa 1 - to odporność na wiatr o sile do 4 stopni: prędkość wiatru 20-27km/h
Wysięg do 3,5 m -klasa 2 - to odporność na wiatr o sile do 5 stopni: prędkość wiatru 29-39km/h

Montaż?
Markiza może zostać zamontowana przy pomocy uchwytów ściennych, sufitowych lub do
krokwi. Do każdego rodzaju i rozmiaru markizy stosuje się ściśle określone rozmieszczenie,
ilość i typ uchwytów. Montaż markizy powinien być wykonany przez profesjonalną, wyszkoloną
firmę i przy pomocy zalecanych środków montażowych.

Ekologia i jakość
Tkaniny marki Dickson posiadają certyfikat oëko-tex gwarantujący, że ani tkanina, ani jej
impregnacja nie zawierają rakotwórczych, czy toksycznych barwników ani pestycydów. Słońce
nagrzewa tkaninę nawet do 85°C - poszycie nie wydziela zapachu po nagrzaniu. Aluminiowa
konstrukcja nadaje się całkowicie do recyklingu.

Markiza tarasowa klasyczna

5 lat gwarancji na konstrukcję
10 lat gwarancji na tkaniny Dickson
Napęd elektryczny

0zł

Napęd elektryczny w cenie
5 lat gwarancji na napęd Somfy
Prawie 200 kolorów konstrukcji w cenie

Szerokość
220 cm - 1200 cm

Wysięg
150 cm, 200 cm, 250 cm,
300 cm, 350 cm, 400 cm

Montaż
do ściany, sufitu lub krokwi

Kąt nachylenia
od 4° do 40°
Zalecany kąt 14°

Konstrukcja klasyczna
aluminiowa z łatwym montażem na belce ze stali ocynkowanej. Markiza
zabezpieczona lakierem odpornym na całoroczne warunki zewnętrzne. Śruby
ze stali nierdzewnej i ocynkowanej. Wszystkie mechanizmy i osłony z aluminium
bez zewnętrznych elementów plastikowych. Wysoka odporność wiatrowa
dzięki zastosowaniu stopu aluminium takiego jak w skrzydłach samolotów.

< 22 cm >
< 24 cm >

Daszek chroniący poszycie

< 130 cm >

Rozwijana falbana - Vario Volant
albo

Ekskluzywne kolekcje tkanin

Markiza tarasowa w kasecie

5 lat gwarancji na konstrukcję
10 lat gwarancji na tkaniny Dickson
Napęd elektryczny

0zł

Napęd elektryczny w cenie
5 lat gwarancji na napęd Somfy
Prawie 200 kolorów konstrukcji w cenie

Szerokość
225 cm - 1200 cm

Wysięg
150 cm, 200 cm, 250 cm,
300 cm, 350 cm, 400 cm

Montaż
do ściany, sufitu lub krokwi

Kąt nachylenia
od 4° do 40°
Zalecany kąt 14°

Konstrukcja z kasetą
chroniąca poszycie przed zabrudzeniami. Po zwinięciu markizy tkanina zabezpieczona jest w
aluminiowej kasecie, dzięki temu poszycie dłużej pozostaje czyste. Kaseta zajmuje niewiele
miejsca ma zaledwie 13 cm wysokości - najmniejsza kaseta na rynku!

Tylko
aluminium

< 130 cm >

Rozwijana falbana - Vario Volant
albo

Ekskluzywne kolekcje tkanin

<13 cm>

Markiza zabezpieczona lakierem odpornym na całoroczne warunki zewnętrzne. Śruby ze stali
nierdzewnej i ocynkowanej. Wszystkie mechanizmy i osłony z aluminium bez zewnętrznych
elementów plastikowych. Wysoka odporność wiatrowa dzięki zastosowaniu stopu aluminium
takiego jak w skrzydłach samolotów.

Markiza tarasowa w pełnej kasecie

5 lat gwarancji na konstrukcję
10 lat gwarancji na tkaniny Dickson
Napęd elektryczny

0zł

Napęd elektryczny w cenie
5 lat gwarancji na napęd Somfy
Prawie 200 kolorów konstrukcji w cenie

Szerokość
225 cm - 1200 cm

Wysięg
150 cm, 200 cm, 250 cm,
300 cm, 350 cm

Montaż
do ściany, sufitu lub krokwi

Kąt nachylenia
od 4° do 40°
Zalecany kąt 14°

Kaseta chroniąca poszycie i ramiona
przed zabrudzeniami. Po zwinięciu markizy tkanina oraz ramiona są zabezpieczone w aluminiowej kasecie. Tkanina jest oddzielona
od ramion wewnętrzną przegrodą. Dzięki temu rozwiązaniu tkanina oraz konstrukcja pozostanie czysta przez długi okres czasu.

Konstrukcja
aluminiowa z łatwym montażem na
belce ze stali ocynkowanej. Markiza
zabezpieczona lakierem proszkowym
odpornym na całoroczne warunki
zewnętrzne. Śruby ze stali nierdzewnej i
ocynkowanej. Falbana jest dostępna
jako opcja dodatkowa na życzenie
klienta. Tkanina zabezpieczona w
niezależnej komorze kasety - po
zwinięciu tkanina nie dotyka ramion.

Tylko
aluminium

Ekskluzywne kolekcje tkanin

Osłona ogrodów zimowych

10 lat gwarancji na tkaniny Dickson

Dostępnych prawie 200 kolorów konstrukcji

Szerokość
100 cm - 550 cm

Wysięg
100 cm - 350 cm

Montaż
do konstrukcji dachu

Kąt nachylenia
od 8° do 90°
Zalecany kąt 14°

Osłona ogrodu zimowego
skuteczna ochrona przed absorbowaniem ciepła słonecznego. Veranda EVO posiada dedykowany system mocowania, umożliwiający
jej przytwierdzenie do elementów nośnych dachu ogrodu zimowego. Aluminiowa konstrukcja markizy jest wyposażona w innowacyjne
rozwiązaniem jakim są sprężyny gazowe gwarantujące idealne naprężenie tkaniny na całej jej długości. Dzięki temu poszycie jest
równomiernie naprężone i nie opada na konstrukcję ogrodu. Odpowiednia wysokość montażu zapewnia skuteczne wentylowanie i
swobodny przepływ powietrza pomiędzy Verandą a szklaną konstrukcją dachu ogrodu zimowego.

Ekskluzywne kolekcje tkanin
Dostępne tkaniny przezierne

10 lat gwarancji
na tkaniny Dickson
Dostępnych prawie
200 kolorów konstrukcji

Szerokość
100 cm - 550 cm

Wysięg
100 cm - 500 cm

Montaż
do ściany i podłoża

Kąt nachylenia
od 4° do 40°
Zalecany kąt 14°

Kiedyś produkt stosowany głównie jako osłona dla Restauracji i Hoteli. Wśród Klientów
Indywidualnych, którzy cenią sobie funkcjonalność i wygodę, w ostatnim czasie, znajduje
coraz większe uznanie.
Stabilna konstrukcja wytrzymująca wiatr o prędkości do 49 km/h (3 najwyższa klasa
wiatrowa) oraz tkanina o wysokiej wodoodporności gwarantuje nie tylko skuteczną ochronę
przeciwsłoneczną, ale również przeciwdeszczową. Do napinania tkaniny zastosowano
zespoły sprężyn gazowych gwarantujących idealne naprężenie tkaniny na całej jej
długości. Pergole można ze sobą łączyć co daje nieograniczone możliwości konfiguracji i
ochrony dużych powierzchni.

Ekskluzywne kolekcje tkanin
Zalecana kolekcja Orchestra MAX

< 130 cm >

Rozwijana falbana - Vario Volant

Dostępna do markizy w kasecie Venus Evo oraz markizy klasycznej
Jupiter EVO. Vario Volant to rodzaj niezależnej rolety ukrytej w profilu
czołowym markizy. Doskonale sprawdza się jako osłona przed nisko
zachodzącym słońcem. Daje poczucie prywatności i komfortowego
relaksu na tarasie o każdej porze dnia, niezależnie od położenia
słońca i bliskości sąsiadów.

Jupiter+Vario
Max szerokość: 700 cm
Max wysięg: 350 cm
Wysokość: 130 cm

Venus+Vario
Max szerokość: 700 cm
Max wysięg: 350 cm
Wysokość: 130 cm

Silnik

Napędy Somfy
5 lat gwarancji
wystarczy wejść na stronę www.somfyczeki.pl, zarejestrować
zakupione napędy SOMFY i korzystać z gwarancji bezpośrednio od
producenta

Sterowanie
odbywa się drogą kablową lub radiową. Awaryjnie zwijanie markizy
za pomocą korby (NHK) pozwala zwinąć osłonę w przypadku braku
prądu. Dostępna technologia dwukierunkowej komunikacji radiowej
io-homecontrol zapewnia większy komfort i bezpieczeństwo.

Czujnik wiatrowy
czujniki reaguje na drgania markizy,
mierzone w trzech kierunkach. Przy
przekroczeniu zadanych wartości
progowych obciążenia markizy, odpowiedni
sygnał z czujnika do napędu powoduje
zwinięcie markizy. Dodatkowo czujnik
potrafi odróżnić pojedyncze podmuchy od
wichury i zareagować we właściwy sposób.

albo

Korba

Promienniki Ciepła - Solamagic
przjemne ciepło
w zasięgu lampy
kwarcowo-halogenowej
odczuwalne natychmiast
po uruchomieniu Solamagic

emitują fale cieplne oraz widzialne światło. Natychmiast ogrzewają ciało i przedmioty w
swoim zasięgu na podobnej zasadzie jak słońce. Ciepło jest odczuwalne bezpośrednio
po uruchomieniu i pozostaje odczuwalne nawet podczas wiatru. Włącznik umieszczony
na obudowie. Dostępne są modele o różnej mocy:

1000 W

1400 W

zasięg: 7 m²
kolor: biały lub srebrny
montaż: do ściany, sufitu lub markizy

zasięg: 12 m²
kolor: biały lub srebrny
montaż: do ściany, sufitu lub markizy

Środki do pielęgnacji tkanin
Do usunięcia większości zabrudzeń może wystarczyć woda z mydłem. Silniejsze środki
chemiczne mogą uszkodzić tkaninę lub pozbawić ją impregnacji. W przypadku
silniejszych zabrudzeń zalecamy używanie specjalnych środków do tkanin akrylowych:
Fabrick Cleaner - do czyszczenia tkanin akrylowych marki Dickson - pojemność 0,95L
Fabrick Guard - dodatkowa impregnacja lub regeneracja impregnacji - pojemność 0,95L

Uchwyty montażowe

Łącznik poszycia (Venus EVO i Selene EVO)
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Jupiter EVO nie wymaga łączenia - tkanina bez podziału

Sufitowy

< ok 10 cm >
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wymagany uchwyt ścienny

Ø14 mm

Adapter krokwiowy
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< szerokość od 700 - 1200 cm >
Ø14 mm

Uchwyt ścienny
do markizy z daszkiem

Ścienny

167

145

Stosowany w markizach kasetowych powyżej szerokości
700 cm. Kaseta i profil czołowy są połączone, a łącznik poszycia
zakrywa przerwę w tkaninie tworząc jednolitą markizę w kasecie
do szerokości 1200 cm.
60

64
214 70

80
Ø14 mm

Ø14 mm

Szerokość

Wysięg

Jupiter EVO: 220 cm - 1200 cm
Venus EVO: 225 cm - 1200 cm
Selene EVO: 225 cm - 1200 cm

150 cm, 200 cm, 250 cm,
300 cm, 350 cm, 400 cm

Montaż
do ściany, sufitu lub krokwi

Kąt nachylenia

Tkanina
Kolekcja Hit
Kolekcja Top
Kolekcja Rhythm & Harmony*
Kolekcja Orchestra MAX*
* możliwy dłuższy czas oczekiwania

od 4° do 40°
Zalecany kąt 14°

Impregnacja

Napęd

na wodę, butwienie,
zatłuszczenie, pleśń,
oraz antystatyczna

elektryczny Somfy za 0 zł
w standardzie przełącznik

Kolor lakieru
dowolny kolor bez dopłaty

Konstrukcja
aluminiowa na belce montażowej ze
stali ocynkowanej, lakier odporny na
całoroczne warunki zewnętrzne, śruby
ze stali nierdzewnej i ocynkowanej,
wszystkie mechanizmy i osłony z
aluminium bez elementów plastikowych

z podstawowej palety RAL-K7

Odporność wiatrowa
klasa 2 do wymiaru 6 x 3,5 m
klasa 1 ponad wymiar 6 x 3,5 m

Filtr słoneczny

Gwarancja

zatrzymuje UV:
90 - 100%
odbija ciepło:
70 - 95 %
przepuszcza światło: 10 - 20 %

10 lat tkanina Dickson
8 lat tkanina Para
5 lat napędy i sterowanie Somfy
5 lat konstrukcja markizy

dotyczy tkanin marki Dickson

Szczegółowe warunki w Instrukcji
Użytkowania i Gwarancji

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
(oraz z budżetu państwa)

