Markizy

10 lat gwarancji
na tkaniny Dickson
5 lat gwarancji na napêdy Somfy

Smart Set
Markiza tarasowa kompaktowa

Gwarancja
2 lata - na konstrukcjê markizy
5 lat - na napêdy elektryczne i systemy sterowania marki Somfy
10 lat - na tkaniny marki Dickson; 5 lat - na tkaniny marki Recasens.

Kolor konstrukcji
Bia³y: RAL 9016

<17 cm >
< 24 cm >

Konstrukcja kompaktowa
aluminiowa z monta¿em na dwóch skrajnych uchwytach. Markiza zabezpieczona lakierem proszkowym odpornym na ca³oroczne warunki zewnêtrzne.
Œruby ze stali nierdzewnej i ocynkowanej. Monta¿ na œcianach z
dociepleniem (np. ze styropianu) nie jest zalecany.

Szerokoœæ
200 cm - 475 cm

Wysiêg
150 cm, 200 cm, 250 cm

Monta¿
do œciany lub sufitu

K¹t nachylenia
od 4° do 60°
Zalecany k¹t 14°

Sun Evo
Markiza tarasowa klasyczna

Standard:
Gwarancja
2 lata - na konstrukcjê markizy
5 lat - na napêdy elektryczne i systemy sterowania marki Somfy
10 lat - na tkaniny marki Dickson; 5 lat - na tkaniny marki Recasens.

Kolory konstrukcji w cenie
Bia³y: RAL 9016

< 21 cm >
< 18 cm >

Konstrukcja klasyczna
aluminiowa z ³atwym monta¿em na belce ze stali ocynkowanej, ca³oœæ zabezpieczona lakierem proszkowym odpornym na ca³oroczne warunki zewnêtrzne. Œruby ze stali nierdzewnej i ocynkowanej. Wszystkie mechanizmy i
os³ony z aluminium bez zewnêtrznych elementów plastikowych.

Szerokoœæ
220 cm - 480 cm

Wysiêg
150 cm, 200 cm, 250 cm,
300 cm

Monta¿
do œciany, sufitu lub krokwi

K¹t nachylenia
od 4° do 40°
Zalecany k¹t 14°

Weekend Evo
Markiza tarasowa klasyczna

Gwarancja
2 lata - na konstrukcjê markizy
5 lat - na napêdy elektryczne i systemy sterowania marki Somfy
10 lat - na tkaniny marki Dickson; 5 lat - na tkaniny marki Para

Kolory konstrukcji w cenie
Bia³y: RAL9016
Szary: RAL9006
< 22 cm >

Kremowy: RAL 1015
Br¹zowy: RAL 8017 (mat)
Antracyt: RAL7016 (mat)

< 18 cm >

Konstrukcja klasyczna
aluminiowa z ³atwym monta¿em na belce ze stali ocynkowanej, ca³oœæ zabezpieczona lakierem proszkowym odpornym na ca³oroczne warunki zewnêtrzne. Œruby ze stali nierdzewnej i ocynkowanej. Wszystkie mechanizmy i
os³ony z aluminium bez zewnêtrznych elementów plastikowych.

Szerokoœæ
220 cm - 600 cm

Wysiêg
150 cm, 200 cm, 250 cm,
300 cm, 350 cm

Monta¿
do œciany, sufitu lub krokwi

K¹t nachylenia
od 4° do 40°
Zalecany k¹t 14°

Family Evo
Markiza tarasowa w kasecie

Gwarancja
2 lata - na konstrukcjê markizy
5 lat - na napêdy elektryczne i systemy sterowania marki Somfy
10 lat - na tkaniny marki Dickson; 5 lat - na tkaniny marki Para

Kolory konstrukcji w cenie
Bia³y: RAL9016
Szary: RAL9006
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Kremowy: RAL 1015
Br¹zowy: RAL 8017 (mat)
Antracyt: RAL7016 (mat)

Konstrukcja z kaset¹
aluminiowa z ³atwym monta¿em na belce ze stali ocynkowanej, ca³oœæ zabezpieczona lakierem proszkowym odpornym na ca³oroczne warunki zewnêtrzne. Œruby ze stali nierdzewnej i ocynkowanej, wszystkie mechanizmy i
os³ony z aluminium bez zewnêtrznych elementów plastikowych.

Szerokoœæ
220 cm - 600 cm

Wysiêg
150 cm, 200 cm, 250 cm,
300 cm, 350 cm

Monta¿
do œciany, sufitu lub krokwi

K¹t nachylenia
od 4° do 40°
Zalecany k¹t 14°

Jak to dzia³a?
Odpowiedzi na czêsto zadawane pytania

Kolekcja Hit
Tkaniny jednolite oraz w pasy
marki Dickson i Recasens.

Kolekcja Top
Szeroki wybór tkanin w pasy
marki Dickson.

Kolekcja Orchestra Max
Szeroki wybór tkanin marki Dickson o wzmocnionej
impregnacji z dodatkow¹ pow³ok¹ samoczyszcz¹c¹.

Impregnacja na:
- wodê
- pleœñ
- butwienie
- zat³uszczenie
- powierzchnia jest antystatyczna

Filtr s³oneczny

10 lat gwarancji

tkanina Dickson:
zatrzymuje UV:
90 - 100%
odbija ciep³o:
70 - 95 %
przepuszcza œwiat³o: 10 - 20 %

Tkaniny z nici barwionych w
masie nie trac¹ nasycenia
koloru. Wytrzyma³a na napór
wiatru. Gwarancja obejmuje
równie¿ trwa³oœæ impregnacji.

Ustalanie k¹ta pochylenia

Wszystkie markizy wykonane i testowane zgodnie z europejskimi normami bezpieczeñstwa
i jakoœci.
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Oryginale produkty marki Dragon posiadaj¹
znak CE wraz z okreœlon¹ odpornoœci¹
zgodnie z norm¹ wiatrow¹ danego modelu.
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Dane techniczne
Markizy tarasowe Solaro

Uchwyty
monta¿owe

Informacje ogólne

Otwory monta¿owe

rêczny (korba 150 cm)

16 mm

Napêd
opcjonalnie elektryczny

Œcienny

Kolor lakieru
Bia³y: RAL 9016
Kremowy: RAL 1015
Br¹zowy (mat): RAL 8017
Szary: RAL 9006
Antracyt (mat): RAL 7016
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Odpornoœæ wiatrowa
dla wszystkich markiz Solaro we wszystkich wymiarach:
klasa 1 - wiatr o sile 4° Beauforta - prêdkoœæ od 20 do 27 km/h

Gwarancja

Sufitowy
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2 lata konstrukcja markizy
5 lat napêdy i sterowanie Somfy
10 lat tkanina Dickson (5 lat - Recasens)
szczegó³owe warunki opisane w instrukcji u¿ytkowania i gwarancji

55

Tkanina
Kolekcja Hit tkaniny marki Dickson oraz Recasens
Kolekcja Top tkaniny marki Dickson
Kolekcja Orchestra Max tkaniny marki Dickson

214

Wzory falban:
wys. 18 cm.
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Adapter
krokwiowy
80

Napêd elektryczny z 5-cio letni¹ gwarancj¹
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o mocy dostosowanej do wielkoœci poszycia i si³y ramion markizy.
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Sterowanie
przy pomocy prze³¹cznika naœciennego lub pilota radiowego. Napêd
do sterowania radiowego posiada wbudowan¹ centralkê radiow¹.
Dostêpne piloty do sterowania wieloma markizami.
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Czujnik drgañ

Czujnik wiatru
zwija markizê, gdy wiatr staje siê zbyt silny.
Konwencjonalny czujnik bada si³ê wiatru przy
pomocy niewielkiego wiatraka montowanego na
fasadzie budynku w okolicy markizy.
Czujnik drgañ powoduje zwiniêcie markizy gdy
wiatr powoduje zbyt gwa³towne ruchy konstrukcji.

Markizy tarasowe EVO:
Gwarancja 10 lat na tkaniny Dickson

Gwarancja 5 lat na napêdy Somfy

5 kolorów konstrukcji do wyboru

Projekt wspó³finansowany przez Uniê Europejsk¹
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
(oraz z bud¿etu pañstwa)

