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Markýzu lze vybavit
spouštěcím volánem

Typ SELECT s příslušenstvím
OMBRAMATIC je vybaven
systémem pro plynulé
nastavení sklonu markýzy
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S8130
Markýza s kloubovými rameny
Markýza s kloubovými rameny

Trojhranný nosný profil je základní prvek vysoce elegantní a stabilní konstrukce
Model SELECT S8130 se vyznačuje velice stabilní a elegantní
markýzykonstrukcí.
s kloubovými rameny. Uvnitř hliníkových ramen jsou vestavěné vratné
Základním prvek této markýzy s kloubovými rameny je
trojhranný
nosný
pružiny, které
přesprofil.
ohyb kloubu ramene napíná dvojice nerezových lanek
SELECT je využíván k zastínění větších ploch od teras rodinných domů
v ochranných pouzdrech. Výrobek je vhodný pro montáž na zeď,
strop,
nebo pomocí
Široká
nabídka
barev viz. 1.5
po zahradní restaurace.

speciálních krokvových konzolí na dřevěné konstrukce. Markýza je ve výrobním
závodě
kompletně
sestavena a seřízena s ohledem na
• Trojhranný nosný profil vyniká vysokou stabilitou proti
prohnutí
a kroucení
min.maximální
180 cm* zjednodušení
• Kloubová ramena s integrovanými napínacími pružinami
montáže. Následně po montáži se provede pouze drobné
seřízení
pomocí nastavomax.
1800 cm
• Velmi kompaktní a stabilní konstrukce s dlouholetou
životností
* S8130 400 cm výsuv - min. šířka 460 cm
vacích
šroubů držáků ramen.
• Ochranná stříška (za příplatek) a přední profil s odkapávací hranou optimálně
min. 150
Typ SELECT Ombramatic je vybaven přídavnou převodovkou
procm
plynulé nastavení
chrání látku a komponenty
max.
350 cm*dojem výrobku
sklonu
markýzy.
Stříška
a
přední
profil
dotváří
celkový
estetický
• Markýza je potažena vysoce kvalitní akrylovou látkou s možností širokého výběru designu
a zároveň
poskytuje
ochranu
před povětrnostními vlivy. Speciální pružinový mecha• Na výběr je několik typů konzol pro montáž markýzy
na stěnu,
do stropu
a na krokve
* 0° - 60°
* 0° - 60°
• Markýzu lze vybavit spouštěcím volánem a bočnímnismus
zastíněním
garantuje
perfektní
dovírání
předního profilu a ochranné stříšky.
Barevná škála, viz. strana 5
** 5° - 25°
** 5° - 25°
• Markýza je ve výrobním závodě kompletně sestavena
a
seřízena
s
ohledem
Verze s výsunem až 400 cm má speciální ramena a mohutné držáky ramen, montuna maximální zjednodušení montáže
je se na zeď případně na strop.
* min. 180
cm
min. 150
cm
* S8130 do 350
• Typ SELECT
Ombramatic
je vybaven
systémem
pro plynulé nastavení sklonu markýzy
* 0°kuželovou
- 60°
Markýzaklikou,
je standardně
vybavena
lehce ovladatelnou
převodovkou
** S8130 do 400 cm
max. 1800
cm kuželovou* max.
350 cm s nasazovací
• Standardní
ovládání
převodovkou
při šířce nad
12 m,
* S8130
400výsuvu
cm výsun400cm
- min. šířka
460 cm
nebo
elektromotor
v zákadní ceně s nasazovací klikou, velké rozměry vyžadují jen motorový pohon (viz tabulky cen).
* 0° – 60°
* 0° – 60°
Je potažená akrylovou látkou z Kolekce látek – Plas Cenové skupiny 1.
* 0° – 60°
** 5° – 25°
** 5° – 25°
* Dodávka
S8130 do 350výrobku
/ ** S8130 400
cm
zahrnuje:

Kompletní markýzu včetně kvalitní akrylové látky (možnost výběru ze široké nabídky designu cenové skupiny 1).
Rozsah profil
dodávky:
Přední
S894 (S875 pro výsuv 400 cm), trojhranný nosný profil S845, kloubová výsuvná ramena S834 do 300 cm,
Kompletní
clonacm
s akrylovou
z Kolekce
látek – Plas převodovkou
Cenová skupina 1.s dorazem S865/7 do šířky 600 cm,
S833
do 350
a S835látkou
do 400
cm, kuželovou
Předníšířka
profil -S894
(S875 do 400
cmdorazu
výsunu),anosný
profil S845,
větší
převodovka
bez
ovládací
kliku ramena
do 150S834
cm.do 300 cm výsunu, S833 do 350cm výsuvu, S835 (držák ramen S828) pro 400 cm výsunu,
válcováspodpěra
od celkové
šířevčetně
601 cm,držáků
zesílenýramen
podkladní
pás 10
cm, odpovídající
počet konzolí S821/1, volnoběžná převodovka S865/7 s koncovým dorazem a klikou
Verze
výsuvem
400 cm
S828
a ovládání
elektropohonem.
(dle výběru barva
do 150 konstrukce
cm). Typ SelectjeOmbramatic
S8135asestříbrná
dodává včetně
sady Ombramatic S827/2 + S227/3.
Základní
bílá RAL 9010
RAL 9006.
Verze s je
výsunem
400 cm
včetně držáků
ramen
S828, motorový
pohon. a konzolí.
Clona
sestavená
a seřízená,
bez
montážního
materiálu
Výrobek širší než 1200 cm bude dodán v rozloženém stavu, nebo je nutný osobní odběr ve výrobním areálu - firma Plas nezajišťuje v těchto případech dopravu.
Základní barva konstrukce – bílá, stříbrná, hnědá.
Clona je sestavená a seřízená, bez kotevního materiálu.

Technické informace (údaje v mm):
Technické informace (údaje v mm):

S8130
Montáž na zeďmit
seSchutzdach
stříškou S877/2
a přední
profil S894
Wandmontage
S877/2
und Ausfallprofil
S894

S8130
Montáž do stropu
Deckenmontage

S821/1
Konzole
Wand-/Deckenkonsole

S821/2

S825
Krokvová konzole
Dachsparrenkonsole

S828
Držák ramen pro výsuv 400cm
Armplatten

Konzole
úzká zeď / strop
Wand-/Deckenkonsole
schmal

Ceny v Kč bez DPH

18
3.5
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