LATIN
PERGOLA
TERASOVÁ MARKÝZA

Díky své jedinečné konstrukci nacházítato markýza uplatněnípři krytírestauračních ploch, zastřešeníteras
rodinných domků, ale i stínění v historické zástavbě. Markýza připomíná klasickou pergolu s podvěšenou
látkou. Konstrukce má většíodolnost proti dešti i větru než běžné markýzy.
Konstrukci markýzy tvoříhliníkové profily a komponenty. Látka je upevněna do profilů, které se pohybujípomocí
jezdců ve vodících kolejnicích k jedné straně, a to vždy kolmo k délce profilů potahů. Konstrukce markýzy
umožňuje jejíinstalaci čtyřmi způsoby: kombinovaně do podlahy a zdi, mezi zdi nebo mezi dřevěné hranoly, do
podlahy jako samostatně stojícíkonstrukci a do stropu. Moduly lze řadit za sebe a tak zvětšit užitný prostor pod
markýzou.

PERGOLA
LATIN

TERASOVÁ MARKÝZA

MOŽNOSTI MONTÁŽE

BAREVNÉ PROVEDENÍ
Standardníprovedeníkonstrukce v barvě RAL 9010 bílá.
OVLÁDÁNÍ
Sjížděnía vytahovánímarkýzy lze provádět:
4 mechanicky pomocíkladek lanovým převodem
4 elektromotorem
POTAH
Speciálnímarkýzová látka upravená metodou TEXgard Easy Clean (Nanofluorokarbonová impregnace). Látka je hydrofobní, stálobarevná, odolná
proti plísním a rozměrově stálá.

kombinované uchycení (podlaha - zeď)

VÝROBNÍROZMĚRY
Maximálnírozměr markýzy je: šířka 6 000 mm x vyložení6 000 mm.
MOŽNOSTI ZA PŘ ÍPLATEK
4 elektromotory
4 automatické řídícíjednotky, ovladače a vypínače
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uchycení mezi zdmi

uchycení do podlahy (samostatně stojící)

uchycení do stropu

Mechanické ovládání
lanovým převodem

Poznámka
Pergola  se  dodává  vždy  v  rozloženém  stavu.  Výrobek  se  sestavuje  na  místě  montáže.  
Jiné spínače, přijímače, vysílače, automatiky a řízení pohonů ze sortimentu společnosti Somfy s.r.o. mimo naši základní
nabídku  lze  řešit  individuální  kalkulací.
Bez příplatku je možné po dohodě objednat libovolnou barvu RAL, plastové díly však budou vždy pouze v bílé nebo černé
barvě.
*  Kolejnice    se  přidává  v  případě,  že  rozteč  mezi  vodícími  kolejnicemi  je  větší  než  4  000  mm  (viz  Ilustrační  foto).

Max.  rozteč  mezi  vodícími  kolejnicemi  a  max.  přesah  profilu  přes  vodící  kolejnici  (viz  ilustrační  foto).

Ovládání  se  určuje  vždy  při  čelním  pohledu  na  výrobek.
Doba  dodání:  
do  10-‐ti  pracovních  dnů  od  písemného  potvrzení  objednávky  v  RAL  9010.
do  20-‐ti  pracovních  dnů  od  písemného  potvrzení  objednávky  u  ostatních  odstínů  RAL.
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