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Změny vyhrazeny.

Markýzy HELLA jsou propracované do posledního detailu 
a svými inteligentními vlastnostmi vytvářejí prostor pro 
pohodlný Outdoor Living. Sortiment markýz HELLA se 
vyznačuje elegantním designem, rozmanitou kolekcí látek  
a v závislosti na modelu i chytrým příslušenstvím, jako 
jsou zdroje světla a tepla, meteorologická stanice, nasta-
vení úhlu sklonu a digitální ovládání.
Markýzy HELLA jsou elegantní, vzdušné, téměř se vznáší. 
Přesto jsou považovány za jedno z nejstabilnější řešení 
na trhu. Ve štíhlých, elegantních konstrukcích, které jsou 
prostorově nenáročné a jejichž montáž je flexibilní, se-
skrývá nejmodernější technologie. Markýzy HELLA splňují 
přísné požadavky třídy odolnosti proti větru 2. Nejnovější 
kolekce funkčních textilií, které absorbují horko a odrážejí 
sluneční paprsky, jsou prodyšné, odolné nepřízni počasí 
a roztržení.
Kouzlo středomoří, alpská ryzost, urbanická elegance, 
hravost nebo rovné linie – markýza se stává prvkem, 
který podtrhuje architekturu a esteticky i funkčně rozšiřuje 
prostor.

Více informcí naleznete na 
www.hella.info

PRO KAŽDÝ 
TYP JEDNA

Označení kvality  
značky
Cena Plus X Award je jedním  
z nejprestižnějších ocenění za 
inovaci v oblasti technologie, 
sportu a životního stylu. Oce-
ňuje značky za pokrok ve 
kvalitě a inovaci jejich výrobků. 
Odborná porota složená ze 
zástupců různých odvětví po-
suzovala jednotlivé produkty  
s ohledem na sedm kategorií 
značky kvality - inovace, high quality, design, komfortní 
ovládání, funkčnost, ergonomie a ekologie.

PRVOTŘÍDNÍ & 
BRILANTNÍ
Kazetové markýzy HELLA obdržely ocenění Plus X 
Award. Výrobní řada přesvědčila odbornou porotu  
v kategorii high quality, designu, komfortního ovládání  
a funkčnosti.



C2
Velmi plochá kazeta má moderní design a přizpůsobí se 
téměř každé architektuře. Markýza je modulární, umož-
ňuje propojení dvou markýz a skvěle se tak hodí pro 
zastínění velkých ploch. Volán Varioplus pak výborně stíní, 
když je slunce nízko na obloze.

PAN 7040
Kubistický vzhled kazetové markýzy - krása přímek 
a dokonalá funkčnost. Do ramen integrované osvětlení LED, 
šířka až 7 metrů a maximální projekce 4 metry řadí markýzu  
mezi prvotřídní stínicí zařízení.

CLEO
Markýzy CLEO 7040, 7030 a 5530  kombinují elegantní 
vzhled s oválnou kazetou. Jejich lehká konstrukce  
a mnoho možností upevnění umožňují flexibilní použití. 
Hodí se pro montáž na stěnu či do stropu a díky nastavení 
úhlu sklonu je lze užívat variabilně. 

OTEVŘENÁ A  
POLOOTEVŘENÁ
Modely markýz řady VIVA, AREIA a SOLA (od shora dolů) 
doplňují sortiment. Používají se všude tam, kde přesah 
střechy nebo balkonu chrání před nepřízní počasí nebo 
kde je vyžadována jednoduchá ochrana proti nepřízni 
počasí.  Markýzy s horním krytem se zhotovují, stejně jako 
všechny výrobky HELLA, na míru a ovládají se klikou nebo 
motorem.

LED-osvětlení
Osvětlení markýz LED se dodává na přání pro 
markýzy AREIA 7040, VIVA 7040, CLEO 7040  
a PAN 7040. Je integrovano do spodní části kloubového 
ramena a teplým bílým světlem osvětluje prostor pod 
markýzou.

Infračervený zářič
S elegantními infračervenými zářiči v bílé nebo černé bar-
vě můžete relaxovat a užívat si venkovní obytný prostor  
i v přechodném období!

Varioplus-volán
Volán integrovaný do výklopného profilu je dodatečnou 
ochranou proti slunci a nežádoucím pohledům, v zá-
vislosti na markýze, pohonu a textilii; je k dispozici pro 
AREIA 7040, VIVA 7040 a C2.

DOPLŇKY

KAZETOVÉ  
MARKÝZY
Kazetové markýzy HELLA jsou v zasunutém stavu chráněny 
před nepřízní počasí. Díky elegantním tvarům a velkému vý-
běru látek s více než 200 vzory dokonale doplňují architek-
turu objektů. Markýzy lze ovládat klikou nebo motorem a je 
možné je vybavit rádiovým ovládáním.


