
markizy



Korby	i	przekładnie	są	dostępne	w	kolorach:		
RAL	9010,	RAL	1013,	RAL	8017,	RAL	7035,	RAL	7016.

Kolory	konstrukcji:

RAL	9010

RAL	9006

71319

RAL	1015

RAL	8014

markiza

casablanca
kolorystyka RAL
napęd elektryczny tak
napęd ręczny tak
maksymalna szerokość 6.0 m
maksymalny wysięg 3.6 m
kaseta tak
daszek w opcji nie
kąt pochyłu 5°–40°
poszycie 140 wzorów
falbana nie

5°	–	40°

max	6.0	m

m
ax
	3
.6
	m

88 / Markizy88 / Markizy



•	 Konstrukcja	z	ekstrudowanego	aluminium
•	 Łańcuchy	Flyer’a	w	ramionach
•	 Podpora	 rury	 nawojowej	 przy	 dużych	
szerokościach

•	 Kaseta	osłaniająca	tkaninę	przed	czynnikami	
atmosferycznymi

•	 Uszczelka	zabezpieczająca	w	kasecie	dodatkowo	
chroni	tkaninę

•	 Zastosowanie	aluminiowych	boczków
•	 Prosta	 obsługa	 przy	 wykorzystaniu	 pełnej	

automatyki

Właściwości:	

Markizy / 89 88 / Markizy88 / Markizy



Kolory	konstrukcji:

RAL	9010

RAL	9006

71319

RAL	1015

RAL	8014

markiza

corsica
kolorystyka RAL
napęd elektryczny tak
napęd ręczny nie
maksymalna szerokość 7.0 m
maksymalny wysięg 3.6 m
kaseta tak
daszek w opcji nie
kąt pochyłu 5°–35°
poszycie 140 wzorów
falbana nie

5°	–	35°

max	7.0	m

m
ax
	3
.6
	m

90 / Markizy90 / Markizy



•	 Konstrukcja	z	ekstrudowanego	aluminium
•	 Łańcuchy	Flyer’a	w	ramionach
•	 Kwadratowa	belka	nośna
•	 Kaseta	 chroni	 tkaninę	 przed	 czynnikami	
atmosferycznymi

•	 Belka	nośna	ułatwia	montaż	systemu
•	 Prosta	 obsługa	 przy	 wykorzystaniu	 pełnej	

automatyki
•	 Możliwość	 zastosowania	 oświetlenia	 LED	 
w	dolnym	profilu

Właściwości:	

Markizy / 91 90 / Markizy90 / Markizy



Kolory	konstrukcji:

RAL	9010

71319

markiza

giant
kolorystyka RAL
napęd elektryczny tak
napęd ręczny nie
maksymalna szerokość 6.5 m
maksymalny wysięg 5.0 m
kaseta nie
daszek w opcji nie
kąt pochyłu 5°–30°
poszycie 140 wzorów
falbana tak

5°	–	30°

max	6.5	m	*

m
ax

 5
.0

 m

* max. 6.0 m dla wysięgu 5.0 m

92 / Markizy92 / Markizy



•	 Konstrukcja	z	ekstrudowanego	aluminium
•	 Wzmocnione	łańcuchy	Flyer’a	w	ramionach
•	 Dwie	kwadratowe	belki	nośne
•	 Zastosowanie	belek	nośnych	ułatwia	montaż	
systemu

•	 System	dedykowany	do	przesłaniania	bardzo	
dużych	powierzchni

•	 Prosta	 obsługa	 przy	 wykorzystaniu	 pełnej	
automatyki

•	 Możliwość	wykorzystania	podpór	teleskopowych

Właściwości:	

Markizy / 93 92 / Markizy92 / Markizy



Korby	i	przekładnie	są	dostępne	w	kolorach:		
RAL	9010,	RAL	1013,	RAL	8017,	RAL	7035,	RAL	7016.

Kolory	konstrukcji:

RAL	9010

RAL	9006

71319

RAL	1015

RAL	8014

markiza

malta
kolorystyka RAL
napęd elektryczny tak
napęd ręczny tak
maksymalna szerokość 5.0 m
maksymalny wysięg 3.1 m

kaseta nie
daszek w opcji nie

kąt pochyłu
5°–70° (ściana)
5°–85° (sufit)

poszycie 140 wzorów
falbana tak

5°	–	70°
mocowanie	do	ściany

5°	–	85°
mocowanie	do	sufitumax 5.0 m

m
ax
	3
.1
	m

94 / Markizy94 / Markizy



•	 Konstrukcja	z	ekstrudowanego	aluminium
•	 Łańcuchy	Flyer’a	w	ramionach
•	 Uniwersalne	 uchwyty	 ścienno-sufitowe	 
ułatwiające	montaż	markizy

•	 Uproszczony	 mechanizm	 regulacji	 kąta	
pochylenia

•	 Prosta	 obsługa	 przy	 wykorzystaniu	 pełnej	
automatyki

•	 Możliwość	zastosowania	podpór	teleskopowych

Właściwości:	

Markizy / 95 94 / Markizy94 / Markizy



Kolory	konstrukcji:

RAL	9010

markiza

silver plus
kolorystyka RAL
napęd elektryczny tak
napęd ręczny tak
maksymalna szerokość 5.3 m
maksymalny wysięg 2.5 m
kaseta nie
daszek w opcji tak
kąt pochyłu 5°–40°
poszycie 140 wzorów
falbana tak

5°	–	40°

max 5.3 m

m
ax

 2
.5

 m

96 / Markizy96 / Markizy



•	 Konstrukcja	z	ekstrudowanego	aluminium
•	 Łańcuchy	Flyer’a	w	ramionach
•	 Kwadratowa	belka	nośna
•	 Możliwość	zamontowania	daszka	pozwala	na	
osłonięcie	zwiniętej	tkaniny	przed	działaniem	
czynników	atmosferycznych

•	 Belka	nośna	ułatwia	montaż	systemu
•	 Możliwość	wykorzystania	ramion	krzyżowych
•	 Prosta	 obsługa	 przy	 wykorzystaniu	 pełnej	

automatyki
•	 Dostępne	podpory	teleskopowe

Właściwości:	

Markizy / 97 96 / Markizy96 / Markizy



Korby	i	przekładnie	są	dostępne	w	kolorach:		
RAL	9010,	RAL	1013,	RAL	8017,	RAL	7035,	RAL	7016.

Kolory	konstrukcji:

RAL	9010

RAL	9006

71319

RAL	1015

RAL	8014

kolorystyka RAL
napęd elektryczny tak
napęd ręczny tak
maksymalna szerokość 7.0 m
maksymalny wysięg 3.6 m
kaseta nie
daszek w opcji nie
kąt pochyłu 5°–60°
poszycie 140 wzorów
falbana tak

markiza

australia
5°	–	60°

max	7.0	m

m
ax
	3
.6
	m

98 / Markizy98 / Markizy



•	 Konstrukcja	z	ekstrudowanego	aluminium
•	 Łańcuchy	Flyer’a	w	ramionach
•	 Kwadratowa	belka	nośna
•	 Podpora	 rury	 nawojowej	 przy	 dużych	
szerokościach

•	 Belka	nośna	ułatwia	montaż	systemu

•	 Konstrukcja	pozwala	na	instalację	nawet	przy	
niewielkiej	przestrzeni	montażowej

•	 Możliwość	zastosowania	ramion	krzyżowych
•	 Prosta	 obsługa	 przy	 wykorzystaniu	 pełnej	

automatyki
•	 Dostępne	podpory	teleskopowe

Właściwości:	

Markizy / 99 98 / Markizy98 / Markizy



Korby	i	przekładnie	są	dostępne	w	kolorach:		
RAL	9010,	RAL	1013,	RAL	8017,	RAL	7035,	RAL	7016.

Kolory	konstrukcji:

RAL	9010

RAL	9006

71319

RAL	1015

RAL	8014

markiza

jamaica
kolorystyka RAL
napęd elektryczny tak
napęd ręczny tak
maksymalna szerokość 7.0 m
maksymalny wysięg 3.6 m
kaseta nie
daszek w opcji tak
kąt pochyłu 5°–40°
poszycie 140 wzorów
falbana tak
falbana VOLANT - napęd ręczny
• maksymalna wysokość dla materiałów SOLTIS
• maksymalna wysokość dla materiałów akrylowych

tak
1.5 m
1.2 m

5°	–	40°

max	7.0*	m

m
ax
	3
.6
*	m

* max. 6.0 m szerokości i 3.1 m wysięgu 
   dla wersji Jamaica Volant

100 / Markizy



•	 Konstrukcja	z	ekstrudowanego	aluminium
•	 Łańcuchy	Flyer’a	w	ramionach
•	 Kwadratowa	belka	nośna
•	 Podpora	 rury	 nawojowej	 przy	 dużych	
szerokościach

•	 Możliwość	zamontowania	daszka	pozwala	na	
osłonięcie	zwiniętej	tkaniny	przed	działaniem	
czynników	atmosferycznych

•	 Belka	nośna	ułatwia	montaż	systemu
•	 Zastosowanie	 falbany	 Volant	 nie	 tylko	 
dodatkowo	chroni	przed	słońcem,	ale	zwiększa 
również	poczucie	prywatności

•	 Możliwość	montażu	ramion	krzyżowych
•	 Prosta	 obsługa	 przy	 wykorzystaniu	 pełnej	

automatyki
•	 Dostępne	podpory	teleskopowe

Właściwości:	

Markizy / 101 100 / Markizy



Korby	i	przekładnie	są	dostępne	w	kolorach:		
RAL	9010,	RAL	1013,	RAL	8017,	RAL	7035,	RAL	7016.

Kolory	konstrukcji:

RAL	9010

RAL	9006

71319

RAL	1015

RAL	8014

markiza

palladio
kolorystyka RAL
napęd elektryczny tak
napęd ręczny tak
maksymalna szerokość 7.0 m
maksymalny wysięg 3.6 m
kaseta tak
daszek w opcji nie
kąt pochyłu 5°–50°
poszycie 140 wzorów
falbana tak

5°	–	50°

max	7.0	m

m
ax
	3
.6
	m

102 / Markizy102 / Markizy



•	 Konstrukcja	z	ekstrudowanego	aluminium
•	 Łańcuchy	Flyer’a	w	ramionach
•	 Belkę	nośną	stanowi	profil	zamknięty	o	prze-
kroju	kwadratu

•	 Dodatkowo	wzmocniona	kaseta
•	 Kaseta	 chroni	 tkaninę	 przed	 czynnikami	
atmosferycznymi

•	 Belka	nośna	ułatwia	montaż	systemu
•	 Możliwość	zastosowania	ramion	krzyżowych
•	 Prosta	 obsługa	 przy	 wykorzystaniu	 pełnej	

automatyki
•	 Dostępne	podpory	teleskopowe

Właściwości:	

Markizy / 103 102 / Markizy102 / Markizy



Korby	i	przekładnie	są	dostępne	w	kolorach:		
RAL	9010,	RAL	1013,	RAL	8017,	RAL	7035,	RAL	7016.

Kolory	konstrukcji:

RAL	9010

RAL	9006

71319

RAL	1015

RAL	8014

markiza

dakar
kolorystyka RAL
napęd elektryczny tak
napęd ręczny tak
maksymalna szerokość 6.0 m
maksymalny wysięg 3.6 m
kaseta tak
daszek w opcji nie
kąt pochyłu 5°–40°
poszycie 140 wzorów
falbana tak

5°	–	40°

max	6.0	m

m
ax
	3
.6
	m

104 / Markizy104 / Markizy



•	 Konstrukcja	z	ekstrudowanego	aluminium
•	 Łańcuchy	Flyer’a	w	ramionach
•	 Podpora	rury	nawojowej
•	 Kaseta	 chroni	 tkaninę	 przed	 czynnikami	
atmosferycznymi

•	 Uszczelka	zabezpieczająca	w	kasecie	dodat-
kowo	chroni	poszycie

•	 Możliwość	zastosowania	podpór	teleskopowych
•	 Prosta	 obsługa	 przy	 wykorzystaniu	 pełnej	

automatyki

Właściwości:	

Markizy / 105 104 / Markizy104 / Markizy



Korby	i	przekładnie	są	dostępne	w	kolorach:		
RAL	9010,	RAL	1013,	RAL	8017,	RAL	7035,	RAL	7016.

Kolory	konstrukcji:

RAL	9010

RAL	9006

71319

RAL	1015

RAL	8014

markiza

italia
kolorystyka RAL
napęd elektryczny tak
napęd ręczny tak
maksymalna szerokość 5.0 m
maksymalny wysięg 1.8 m
kaseta nie
daszek w opcji nie
poszycie 140 wzorów
falbana tak

max 5.0 m max	1.8	m

106 / Markizy106 / Markizy



•	 Konstrukcja	z	ekstrudowanego	aluminium
•	 Uchwyty	 na	 krańcach	 rury	 nawojowej	 
i	 osobno	 montowane	 ramiona	 znacznie	
ułatwiają	montaż

•	 Sprężyna	 w	 ramionach	 napina	 tkaninę	 
i	 zapobiega	 składaniu	 ramion	 pod	 naporem	
wiatru

•	 Prosta	 obsługa	 przy	 wykorzystaniu	 pełnej	
automatyki

Właściwości:	

Markizy / 107 106 / Markizy106 / Markizy



Korby	i	przekładnie	są	dostępne	w	kolorach:		
RAL	9010,	RAL	1013,	RAL	8017,	RAL	7035,	RAL	7016.

Kolory	konstrukcji:

RAL	9010

RAL	9006

71319

RAL	1015

RAL	8014

max 5.0 m max	0.7	m

markiza

italia 
poręczowa
kolorystyka RAL
napęd elektryczny nie
napęd ręczny tak
maksymalna szerokość 5.0 m
maksymalny wysięg 0.7 m
kaseta nie
daszek w opcji nie
poszycie 140 wzorów
falbana tak

108 / Markizy108 / Markizy



•	 Konstrukcja	z	ekstrudowanego	aluminium
•	 Uchwyty	 na	 krańcach	 rury	 nawojowej	 
znacznie	ułatwiają	montaż

•	 Ramiona	 przystosowane	 do	 montażu	 na	
balustradach

•	 Haki	na	końcu	i	u	podstawy	ramion	dają	dwie	
opcje	mocowania	tkaniny

•	 Możliwość	 ustalenia	 odpowiedniego	 kąta	 
pochyłu,	dzięki	konstrukcji	ramion

Właściwości:	

Markizy / 109 108 / Markizy108 / Markizy



Korby	i	przekładnie	są	dostępne	w	kolorach:		
RAL	9010,	RAL	1013,	RAL	8017,	RAL	7035,	RAL	7016.

Kolory	konstrukcji:

RAL	9010

RAL	9006

71319

RAL	1015

RAL	8014

max 5.0 m max	1.4	m

markiza

italia 
kasetowa
kolorystyka RAL
napęd elektryczny tak
napęd ręczny tak
maksymalna szerokość 5.0 m
maksymalny wysięg 1.4 m
kaseta tak
daszek w opcji nie
poszycie 140 wzorów
falbana tak

110 / Markizy



•	 Konstrukcja	z	ekstrudowanego	aluminium
•	 Kaseta	 chroni	 tkaninę	 przed	 czynnikami	
atmosferycznymi

•	 Uchwyty	 i	 osobno	 montowane	 ramiona	
znacznie	ułatwiają	montaż

•	 Sprężyna	w	ramionach	napina	tkaninę	i	zapo-
biega	składaniu	ramion	pod	naporem	wiatru

•	 Prosta	 obsługa	 przy	 wykorzystaniu	 pełnej	
automatyki

Właściwości:	

Markizy / 111 110 / Markizy



Korby	i	przekładnie	są	dostępne	w	kolorach:		
RAL	9010,	RAL	1013,	RAL	8017,	RAL	7035,	RAL	7016.

Kolory	konstrukcji:

RAL	9010

RAL	9006

71319

RAL	1015

RAL	8014

markiza

bora
kolorystyka RAL
napęd elektryczny nie
napęd ręczny tak
maksymalna wysokość 2.0 m
minimalna wysokość 1.1 m
maksymalny wysięg 4.0 m
kaseta tak
poszycie 140 wzorów

max	4	m

max 2 m

112 / Markizy112 / Markizy



•	 Konstrukcja	z	ekstrudowanego	aluminium
•	 Kaseta	 chroni	 tkaninę	 przed	 czynnikami	
atmosferycznymi

•	 Trzy	warianty	mocowania	słupka	markizy:	do	
twardego	podłoża,	do	miękkiego	podłoża,	do	
ściany

Właściwości:	

Markizy / 113 112 / Markizy112 / Markizy



tkaniny



tkaniny markizowe
typy tkanin

Pe
rm

ea
bi

lity
 to

 air a
nd water repellency

Powyższe	piktogramy	dotyczą	tkanin	akrylowych.

122 / Tkaniny Markizowe122 / Tkaniny Markizowe



TKAnIny 
AKRYLowe

TKAnIny
wAteRpRoof

TKAnIny
pLAin

Tkaniny akrylowe
 
Tkaniny	 akrylowe	 gwarantują	
najwyższą	 jakość	 produktu,	
zapewniając	 komfort	 termiczny	 
i	 ochronę	 przed	 promieniowaniem	
UV.	 Wyprodukowane	 w	 100%	 
z	 włókna	 akrylowego	 barwionego	
w	 masie	 chemicznej	 zapewniają	
doskonałą	 ochronę	 przed	 utratą	
koloru.	 Współczynnik	 odporności	
na	 promieniowanie	 UV	 wynosi	 7–8	 
w	 8°	 skali.	 Impregnacja	 środkiem	
typu	TEFLON®	lub	SCOTCHGARD™	
stwarza	 doskonałą	 barierę	 ochronną	
i	wzmacnia	właściwości	hydrofobowe	
tkaniny,	 a	 ponadto	 zapobiega	
przywieraniu	zabrudzeń	do	materiału.	
Odporność	na	przemakanie	330	mm	 
wysokości	 słupa	 wody.	 Zaletą	
tkanin	 akrylowych	 jest	 również	
wysoka	 odporność	 na	 rozciąganie	 
i	rozrywanie.

Tkaniny waTerproof

Tkaniny	 akrylowe	 waterproof	
charakteryzują	 się	 zwiększoną	
odpornością	 na	 przemakanie	 -	
ponad	 800	 mm	 wysokości	 słupa	 
wody.	 Struktura	 splotu	 wraz	 z	 
nowoczesną	 technologią	 impregnacji	 
zapewnia	wysoką	przepuszczalność	 
powietrza	 nawet	 w	 upalne	 dni.	 
Certyfikat	 Oeko-Tex®	 gwarantuje,	 
że	 oferowane	 tkaniny	 akrylowe,	 
poddane	specjalnemu	impregnowaniu 
na	wodoodporność,	nie	są	toksyczne.

Tkaniny plain

Tkaniny	 poliestrowe	 powlekane	
PVC	 charakteryzują	 się	 wysoką	
odpornością	 na	 działanie	 warunków	
atmosferycznych.	Łatwość	utrzymania 
w	 czystości	 i	 użytkowania	 jest	
atutem	 tej	 grupy	 tkanin.	 Jakość	
komponentów	 użytych	 przy	
produkcji	 tkanin	 zapewnia	 wysoką	
trwałość	kolorów.

Skład:
Akryl 100 %, 
barwiony w masie

Wykończenie:
Teflon - Cleangard

Waga (g/m2): ≈ 300

Szerokość: 120 cm

Trwałość kolorów: 7-8/8

Olejoodporność: Note: 4-5

 Odporność na wodę:
≈ 310 mm

Wytrzymałość na rozciąganie 
(daN/5cm) osnowa/wątek: 
150 daN / 95 daN

Odporność na rozdarcie 
(daN) osnowa/wątek: 
3.5 daN / 3.0 daN

Skład:
Akryl 100 %, 
barwiony w masie

Wykończenie:
Teflon - Cleangard

Waga (g/m2): ≈ 330

Szerokość: 120 cm

Trwałość kolorów: 7-8/8

Olejoodporność: Note: 4-5

 Odporność na wodę:
≈ 800 mm

Wytrzymałość na rozciąganie 
(daN/5cm) osnowa/wątek: 
150 daN / 95 daN

Odporność na rozdarcie 
(daN) osnowa/wątek: 
3.5 daN / 3.0 daN

Skład:
Poliester AT 110 Dtx

Wykończenie: PVC

Waga (g/m2): ≈ 580

Grubość [mm]: 0.47

Trwałość kolorów: 6-8/8

Wytrzymałość na rozciąganie 
(daN/5cm) osnowa/wątek: 
270 daN / 230 daN

Odporność na rozdarcie 
(daN) osnowa/wątek: 
30 daN / 25 daN

Odporność na temperaturę: 
-30° +70°

Tkaniny Markizowe / 123 122 / Tkaniny Markizowe122 / Tkaniny Markizowe


