PRIMA BOX

KAZETOVÁ MARKÝZA S KOMPAKTNÍM BOXEM

Prima BOX se řadí mezi kazetové
markýzy. Jejich velkou výhodou je, že
kompletní mechanismus i látka jsou ve
staženém stavu perfektně chráněny před
vlivem počasí v designové kazetě.
Díky tomu zůstávají látka i konstrukce
ramen po dlouhou dobu čisté. Kazetu lze
lakovat do nepřeberného množství barev
a tvoří tak výrazný estetický prvek. Tato
markýza z německých komponentů najde
uplatnění na terasách rodinných domů,
balkónech bytů i venkovních posezení
u restaurací.

ŽALUZIE

ZÁRUKA

ROKY
Š

Y
N
H
EC KY
B
O

V
A
N VÝR

PRIMA BOX

...dále o výrobku

Víte, že markýzy patří v současnosti k nejoblíbenějším způsobům zastínění teras?

kazetová markýza s kompaktním boxem

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.

KONSTRUKCE MARKÝZY

MEZNÍ ROZMĚRY

» výsuvná s kloubovými
rameny vybavená kompaktním boxem s kovovými
bočnicemi

» max. šířka

500 cm

» min. výsuv

150 cm

» barva konstrukce je standardně bílá RAL 9016
a RAL 9006, s možností
volby dalších barev s delší
dodací lhůtou za příplatek

» max. výsuv 300 cm
» sklon

5° - 40°

OCHRANA LÁTKY

OVLÁDÁNÍ

» látka je v době, kdy
se nepoužívá, uložena
v ochranné kazetě

» ruční - převodovka s dorazem a klikou

» ochranný UV faktor proti
škodlivému záření

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

LÁTKY

VOLITELNÉ DOPLŇKY

» možnost výběru z více než
150 barev a typů látek

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

» akrylová látka z kolekce
CLIMAX
» akrylové látky jsou stálobarevné, impregnovány
proti povětrnostním vlivům,
odpuzují špínu, vodu a brání
hnilobě a plísním

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

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

