
Markýza Noveta představuje výborný poměr 
mezi cenou a užitnou hodnotou. K výrobě

jsou použity špičkové německé komponenty, 
které svou konstrukcí zaručují větší

pevnost výrobku. Díky tomu lze tento typ mar-
kýzy využít i pro stínění velkých teras nebo

předzahrádek u restaurací. V případě volby 
stříšky je zajištěna kvalitní ochrana látky
v období, kdy není markýza využívána. 

Markýza Noveta je kombinací elegance, 
spolehlivosti a dlouhé životnosti.

MARKÝZY

NOVETA
KLOUBOVÁ MARKÝZA



OVLÁDÁNÍ

• ruční pomocí 
převodovky a kliky
• motorické s využitím 
spínače nebo dálkového 
ovládání

KONSTRUKCE MARKÝZY

• výsuvná s kloubovými 
rameny
• barvy standard bílá, 
hliník, hnědá, strukturovaný 
antracit
• možnost kotvení na stěnu,
strop a krokev
• max. šířka 1400 cm,
max. výsuv 400 cm

OCHRANA LÁTKY

• možnost instalace 
přídavné stříšky, která 
ochrání látku v době, kdy 
se markýza nepoužívá
• nano impregnace, která
zvyšuje odolnost proti
zašpinění

LÁTKY A VOLÁNY

• 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
• na výběr 5 tvarů volánů
• u provedení s volánem je
max. výsuv markýzy 350 cm

VOLITELNÉ DOPLŇKY

• řídící systém slunce/vítr,
který automaticky ovládá
markýzu v závislosti na po-
časí, umožňuje také připojit
dešťové čidlo
• systém Ombramatik
umožňuje plynulou regulaci
sklonu ramen pro zabránění
podsvícení nízkým sluncem

VOLITELNÉ DOPLŇKY

• otřesové čidlo snímá 
otřesy způsobené větrem 
a dává povel k zatažení

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

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

Víte, že...?

Záření UV-C
rozsah záření 200–280 nm

Záření UV-B
rozsah záření 280–315 nm

Záření UV-A
rozsah záření 215–380 nm

Viditelné světlo
rozsah záření 380–780 nm

Infračervené záření
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.
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