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Nové markýzy nad a pod zasklení SOLA-
NYA a SOLEYA zaujmou jednoduchým a 
rovným tvarem konstrukce. Malá kazeta 
markýzy SOLANYA o rozměrech 151 x 131 
mm se dá namontovat nad nebo pod stře-
chu terasy. Její vodící lišty jsou úzké, střecha 
je až do rozměru látky 20 m² lehká a přede-

vším. Při větších rozměrech kazety SOLEYA  
253 x 156 mm lze zastínit terasy až do plo-
chy 30 m². Ve variantě SOLEYA protect s 
vedením textilie bočním lemem v lištách je 
možné provedení bez mezer a odolné větru 
až do 26 m² s třídou ochrany proti větru 3.

SOLEYA
253 mm x 156 mm

Markýzy nad a pod zasklení

SOLANYA

 � Malá markýza nad zasklení a pod zasklení bez vedení textilie bočním lemem v lištách
 � Motor/rádiový motor
 � Jednotlivá montáž, kombinace/spřažení a řadová montáž jsou možné

SOLEYA

 � Větší varianta na přání s vedením textilie bočním lemem v lištách (protect)
 � Dvojitá vodicí lišta je možná u varianty nad zasklení
 � Jednotlivá montáž, kombinace/spřažení a řadová montáž jsou možné
 � Na přání je možné integrovat do profilu kazety a do vodicích lišt osvětlení LED

Mezní rozměry SOLEYA SOLEYA protect

Max. šířka v mm 6000 6000

Max. výsuv v mm 6500 6000

Max. plocha m² 30 26

Mezní rozměry Markýza nad zasklení a pod zasklení SOLANYA

Max. šířka v mm 4500

Max. výsuv v mm 4500

Max. plocha m² 20

SOLANYA
151 mm x 131 mm

SOLEYA
Výsuvný profil

Max. výsuv 6500 mm

SOLEYA
Vodicí lišta 55 x 77 mm 

Dvojitá vodicí lišta 114 x 77 mm

SOLANYA
Výsuvný profil

Max. výsuv 4500 mm

SOLANYA
Vodicí lišta 

30 x 52 mm





na přání volán Varioplus  
(ovládaný motorem)

LED v kazetě a vodicích lištách pro 
ELEGANZA a SOLEYA pod zasklení

ELEGANZA
253 mm x 156 mm

MARKÝZOVÁ PERGOLA 
ELEGANZA

 � Elegantní markýza na přání s vedením textilie bočním lemem v lištách (protect)
 � Možnost jednoduchého zařízení ale i  kombinace s oboustrannou vodicí lištou
 � Na přání je možné integrovat do profilu kazety a do vodicích lišt osvětlení LED
 � Na přání motoricky ovládaný roletový volán Varioplus mezi pevnými sloupky
 � Na přání se sloupkem, který je možný pomocí kliky snížit, pro zaručený odvod vody
 � Očka pro svod vody v textilii
 � Sklon 0° -30°, doporučený minimální sklon pro zaručený odvod dešťové vody u pevných 
sloupků je 14°

 � Včetně konzol pro montáž na stěnu, do stropu a na krokve

Mezní rozměry ELEGANZA ELEGANZA protect

Max. šířka v mm 6000 6000

Max. výsuv v mm 5500 5500

Max. plocha m² 30 26

ELEGANZA je nová markýzová pergo-
la se dvěma sloupky a konzolami pro 
upevnění na stěnu. V provedení ELE-
GANZA protect je textilie vedená boč-
ním lemem v lištách. S kazetou o rozmě-
rech 253 x 156 mm mohou být terasy 
zastíněny až do hloubky 5,5 m a šířky 6 m. 

U markýzových pergol do 30 m² je mož-
né do vodicích lišt a do kazety integrovat 
stmívatelné pásky LED, které se postarají 
o příjemné světlo podle potřeby. Na přání 
je možné nainstalovat mezi sloupky svislé 
zastínění volán Varioplus, které stíní přede-
vším zapadající slunce.
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