MARKÝZY
BOGA
SAMOSTATNĚ STOJÍCÍ MARKÝZA

Terasy jsou výborným způsobem, jak si
v letním období rozšířit obytný prostor
a přiblížit se přírodě. Zároveň je však třeba
terasu chránit proti ostrému slunci. K tomuto
účelu mohou, vedle kloubových markýz,
sloužit i markýzy s pevnou konstrukcí. Jejich
výhodou je, že jsou stabilnější a mnohem
lépe tak odolávají poryvům větru. Markýza
Boga je unikátní svým řešením podpěrných
nohou. Obloukové podpěry kotvené do stěny, nebo do podlahy blízko stěny nahrazují
podpěrné nohy, které by v některých případech mohly překážet. V době, kdy se
markýza nepoužívá, je možné látku stáhnout do ochranného boxu.

KONSTRUKCE MARKÝZY

OVLÁDÁNÍ
• obloukové podpěrné
proﬁly
• barvy standard bílá,
hliník, strukturovaný antracit
• výsuv látky zajišťuje
plynový mechanismus
• kotvení na stěnu / na stěnu
a podlahu
• max. šířka 500 cm,
max. výsuv 400 cm

OCHRANA LÁTKY

• motorické s využitím
spínače nebo dálkového
ovládání

LÁTKY
• látka je v době, kdy se
nepoužívá, uložena
v ochranném boxu
• nano impregnace, která
zvyšuje odolnost proti
zašpinění

VOLITELNÉ DOPLŇKY

• možnost výběru z více
než 150 barev a typů
látek
• akrylové látky jsou
stálobarevné, odolné
proti povětrnostním vlivům,
odpuzují špínu, vodu a brání
hnilobě a plísním

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

• světelná lišta, která
osvítí prostor pod
markýzou i po setmění
a vytvoří tak příjemnou
atmosféru

...sluneční paprsky se dělí na různé rozsahy záření?
Víte, že toto záření je nebezpečné?

Víte, že...?

Námi dodávané látky markýz mají ochranný UV faktor poskytující bezpečí vaší pokožce!
Záření UV-C

Záření UV-B

Záření UV-A

Viditelné světlo

Infračervené záření

rozsah záření 200–280 nm

rozsah záření 280–315 nm

rozsah záření 215–380 nm

rozsah záření 380–780 nm

rozsah záření 780–2500 nm

Vysoce energetické,
krátkovlnné záření, které
je zadržováno ozonovou
vrstvou atmosféry.

Složka záření, která
způsobuje spálení
a poškození pokožky.

Částečně spoluzodpovědné
za spálení sluncem a stárnutí
pokožky.

Rozsah záření, který je
vnímán lidským okem.

Tepelné záření.

www.proﬁﬂex.cz

