
Noveta BOX je kloubová markýza 
s nosnou tyčí, která je uložena do 
hliníkového boxu se čtvercovým tvarem. 
Funkcionalistický, čistý tvar kazety (bez 
zadního krytu) předurčuje tuto markýzu 
pro umístění na fasádách moderních 
rodinných domů.

Stejně tak jako u ostatních kazetových 
markýz jsou i zde mechanismus i látka 
chráněny před vlivem počasí v kazetě. 
Tento exklusivní výrobek z německých 
komponentů lze montovat pouze na 
stěnu a ovládání je řešeno klikou nebo 
elektronickým motorem.
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KAZETOVÁ MARKÝZA SE ČTVERCOVÝM BOXEM

NOVETA BOX



NOVETA BOX  ...dále o výrobku kazetová markýza se čtvercovým boxem

OVLÁDÁNÍ

» ruční - převodovka s dora-
zem a klikou

» motorické - tichý a plynulý 
elektromotor 230V, ovládaný 
vypínačem na stěně, dálko-
vým ovládáním, nebo řídící 
automatikou

» látka je chráněna 
uvnitř kazety

» ochranný UV faktor 
proti škodlivému 
záření

OCHRANA LÁTKY

VOLITELNÉ DOPLŇKYLÁTKY

» řídící systém slunce/vítr, 
který automaticky ovládá 
markýzu v závislosti na po-
časí, umožňuje také připojit 
dešťové čidlo

» otřesové čidlo snímá otřesy 
způsobené větrem a dává 
povel k zatažení markýzy

» akrylová látka z kolekce 
CLIMAX

» možnost výběru z více než 
150 barev a typů látek

» akrylové látky jsou stálo-
barevné, impregnovány 
proti povětrnostním vlivům, 
odpuzují špínu, vodu a brání 
hnilobě a plísním

MEZNÍ ROZMĚRY

» max. šířka 650 cm

» min. výsuv 150 cm

» max. výsuv 350 cm

» sklon 5° - 40°

» výsuvná s kloubovými 
rameny vybavená kom-
paktním boxem s kovovými 
bočnicemi bez zadní stěny

» konstrukce je standardně 
bílá RAL 9016 a antracit 
strukturovaný, nebo s mož-
ností dalších barev s delší 
dodací lhůtou za příplatek

KONSTRUKCE MARKÝZY

Víte, že markýzy patří v současnosti k nej-

oblíbenějším způsobům zastínění teras?

Jsou výrazným exteriérovým prvkem, který dotváří vzhled domů
a zahrad. Jsou vhodné k zastínění větších ploch teras, balkónů či 
prosklených výloh. Široká paleta barev látek umožňuje přizpůsobit 
markýzu každé fasádě.

Pro další informace o produktech fi rmy SERVIS CLIMAX a.s. kontaktujte našeho 
nejbližšího obchodního partnera. Kompletní nabídku, včetně technické podpory, 
naleznete na internetových stránkách www.climax.cz
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