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Nové markízy na sklo a pod sklo SOLA-
NYA a SOLEYA očaria svojou jednodu-
chou konštrukciou s  rovnými líniami. Malá 
kazeta markízy SOLANYA s rozmermi len 
151 x 131 mm sa dá nenápadne namon-
tovať na strechu alebo pod strechu tera-
sy. Úzke vodiace lišty umožňujú ľahké a 
predovšetkým esteticky atraktívne zatie-
nenie striech s plochou do 20  m². Väčšie 

boxy SOLEYA s rozmermi 253 x 156 mm 
sa môžu použiť dokonca na zatienenie terás 
s plochou do 30  m². Vo variante SOLEYA 
protect s bočným vedením lemu je možné 
vyhotovenie bez štrbín v látke a stabilné vo 
vetre na ploche až do 26 m² s triedou ochra-
ny proti vetru 3.

SOLEYA
253 mm x 156 mm

Markízy na sklo a pod sklo

SOLANYA

 � Malá markíza na sklo a pod sklo bez obvodového rámu
 � Motor/rádiový motor
 � Samostatná montáž, kombinácia/spojka a radová montáž možná

SOLEYA

 � Veľká sestra s voliteľným obvodovým rámom (protect)
 � V prípade variantu s montážou na sklo je možná dvojitá vodiaca lišta
 � Samostatná montáž, kombinácia/spojka a radová montáž možná
 � LED môže byť voliteľne integrovaná do profilu kazety a do vodiacich líšt

Medzné miery SOLEYA SOLEYA protect

Max. šírka v mm 6000 6000

Max. vyklopenie v mm 6500 6000

Max. plocha m² 30 26

Medzné miery Markíza na sklo a markíza pod sklo SOLANYA

Max. šírka v mm 4500

Max. vyklopenie v mm 4500

Max. plocha m² 20

SOLANYA
151 mm x 131 mm

SOLEYA
Vyklápací profil

Max. vyklopenie 6500 mm

SOLEYA
Vodiaca lišta 55 x 77 mm 

Dvojitá vodiaca lišta 114 x 77 mm

SOLANYA
Vyklápací profil

Max. vyklopenie 4500 mm

SOLANYA
Vodiaca lišta 
30 x 52 mm





voliteľná roleta Varioplus (motorový 
pohon)

LED v kazete a vedeniach pre 
spodné sklo ELEGANZA a SOLEYA

ELEGANZA
253 mm x 156 mm

Pergolová markíza  
ELEGANZA

 � Elegantná pergolová markíza s voliteľným obvodovým rámom (protect)
 � Voliteľná samostatná montáž, kombinácie s dvojitou vodiacou lištou možné
 � LED môže byť voliteľne integrovaná do profilu kazety a do vodiacich líšt
 � Voliteľná roleta Varioplus s motorom medzi pevnými stĺpikmi
 � Voliteľný stĺpik, ktorý je možné sklopiť kľukou, pre zaručený bočný odtok vody
 � Slučky na odtok vody v látke
 � Rozsah sklonu 0° – -30°, odporúčaný minimálny sklon 14° pre zaručený odtok dažďovej 
vody pomocou pevných stĺpikov

 � Vrátane nástenných, stropných konzol a konzol na strešné krokvy

Medzné miery ELEGANZA ELEGANZA protect

Max. šírka v mm 6000 6000

Max. vyklopenie v mm 5500 5500

Max. plocha m² 30 26

ELEGANZA je nová pergolová markíza 
s dvoma stĺpikmi a konzolami na upevnenie 
na stenu. Pri modeli ELEGANZA protect je 
látka vedená v bočnom leme. Kazeta s roz-
mermi 253 x 156 mm umožňuje zatienenie 
terás do hĺbky 5,5 m a šírky 6 m. Navyše 
je možné pri pergolovej markíze s plochou 
do 30 m² integrovať do vedení a do kazety 

stmievateľné LED pásy, ktoré sa postarajú 
o príjemné osvetlenie. Proti zapadajúcemu 
slnku sa môže medzi stĺpiky namontovať 
voliteľne dostupná roleta Varioplus ako sa-
mostatné zvislé tienenie.
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