
NOWE ROZWIĄZNIA DLA 

PAŃSTWA TARASU
ELEGANZA SOLANYA SOLEYA





Nowe markizy na- i podszybowe SOLANYA 
i SOLEYA przekonują swoimi prostoliniowy-
mi kształtami. Mała kaseta markizy SOLA-
NYA ma ledwie 151 x 131 mm i pozwala na 
dyskretny montaż na zadaszeniu tarasu lub 
pod nim. Za pomocą wąskich prowadnic 
można łatwo i estetycznie zacieniać dachy 
o powierzchni do 20  m². Większa kaseta 
markizy SOLEYA, o wymiarach 253  x  156 

mm, pozwala na zacienianie tarasów o po-
wierzchni zadaszenia nawet do 30 m². W 
wariancie SOLEYA protect z prowadzeniem 
za pomocą zamka w prowadnicy możliwe 
jest wykonanie markizy, która nie będzie 
miała szczelin pomiędzy tkaniną a prowad-
nicą i będzie odporna na wiatr, max. po-
wierzchnia do 26 m² i klasie odporności na 
wiatr 3.

SOLEYA
253 mm x 156 mm

MARKIZY NA- I PODSZYBOWE

SOLANYA

 � Dyskretna markiza do zastosowania zewnętrznego i wewnętrznego bez zamka 
w prowadnicy (protect)

 � Dostępne z silnikiem elektrycznym
 � Możliwy montaż pojedynczy, kombinacja/połączenie i montaż szeregowy

SOLEYA

 � Duża siostra z opcjonalnym zamkiem w prowadnicy (protect)
 � Możliwa podwójna prowadnica w przypadku rozwiązania zewnętrznego
 � Możliwy montaż pojedynczy, kombinacja/połączenie i montaż szeregowy
 � Oświetlenie LED może być opcjonalnie zintegrowane w profilu skrzynki oraz  
w prowadnicach

Wymiary maksymalne SOLEYA SOLEYA protect

Maks. szerokość w mm 6000 6000

Maks. wysięg w mm 6500 6000

Maks. powierzchnia m² 30 26

Wymiary maksymalne Markiza na- i podszybowa SOLANYA

Maks. szerokość w mm 4500

Maks. wysięg w mm 4500

Maks. powierzchnia m² 20

SOLANYA
151 mm x 131 mm

SOLEYA
Belka dolna

Maks. wysięg 6500 mm

SOLEYA
Prowadnica pojedyncza 55 x 77 mm 
Prowadnica podwójna 114 x 77 mm

SOLANYA
Belka dolna

Maks. wysięg 4500 mm

SOLANYA
Prowadnica 
30 x 52 mm





opcjonalna roleta Varioplus  
(z napędem)

Oświetlenie LED w kasecie  
i prowadnicach dla ELEGANZA  
i SOLEYA w wersji podszybowej

ELEGANZA
253 mm x 156 mm

Markiza do pergol  
ELEGANZA

 � Elegancka markiza do pergol z opcjonalnym zamkiem w prowadnicach (protect)
 � Opcjonalnie możliwy montaż pojedynczy lub modułowy z podwójnymi prowadnicami
 � Oświetlenie LED może być opcjonalnie zintegrowane w profilu skrzynki oraz w prowadnicach
 � Opcjonalna roleta Varioplus z silnikiem pomiędzy stałymi kolumnami
 � Opcjonalnie z kolumną opuszczaną za pomocą korby w celu zagwarantowania bocznego 
odpływu wody

 � W tkaninie zastosowano oczka odprowadzające wodę
 � Zakres nachylenia 0° -30°, zalecane minimalne nachylenie 14° dla zagwarantowania odpływu 
wody deszczowej w rozwiązaniu z stałymi kolumnami

 � Montaż możliwy do ściany, sufitu i krokwi dachowych

Wymiary maksymalne ELEGANZA ELEGANZA protect

Maks. szerokość w mm 6000 6000

Maks. wysięg w mm 5500 5500

Maks. powierzchnia m² 30 26

ELEGANZA to nowa markiza z dwoma ko-
lumnami i konsolami do montażu na ścia-
nie. W wersji ELEGANZA protect tkanina 
jest prowadzone za pomocą zamka w pro-
wadnicy. Dzięki kasecie o wymiarach 253 x 
156 mm zacieniać można tarasy o głębo-
kości do 5,5 m i szerokości do 6 m. Dodat-
kowo w tych markizach o powierzchni do 

30 m² można w prowadnicach i kasetach 
zintegrować oświetlenie LED z możliwo-
ścią przyciemniania, dla zapewnienia od-
powiedniej atmosfery oświetlenia. Dla za-
pewnienia ochrony przed znajdującym się 
nisko nad horyzontem słońcem, pomiędzy 
kolumnami można zamontować, dostępną 
jako opcja, roletę Varioplus.
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