
M A R K I Z Y
I

SZKLANE DACHY

CAPRI TYPY 

  markiza 
 z rozwijaniem
 bocznym

  kaseta mocowana   
 bokiem do ściany

  tryb ręczny

ROZWIJANIE 
BOCZNE

MICRO 700 TYPY 

  kaseta do montażu na dachu
(montaż do ściany możliwy z uchwytami ściennymi)

  do szklanego dachu lub ogrodu zimowego,
opcjonalnie jako PERGOLA wolnostojąca

ANCONA TYPY 

PERGOLA

MONTAŻ 
NA DACHU

  kaseta do montażu pod lub na szkle

  do ogrodu zimowego lub szklanego dachu

NA SZKLE 

POD SZKŁEM

  szklany dach jako ochrona 
przed warunkami atmosferycznymi do tarasów

  słupki odprowadzające wodę 
dla maksymalnego wykorzystania przestrzeni

  rynna deszczowa w jednej linii ze słupkami

  odprowadzanie wody deszczowej przez krokiew, 
rynnę deszczową i wnętrze słupków

  szklany dach jako 
ochrona przed warunkami atmosferycznymi 
do tarasów

  wyprowadzenie występu dachu poza słupki 
i belki poprzeczne (płatew)

  odprowadzanie wody deszczowej np. łańcuchem 
(gdyż niemożliwe przez słupki)

szklane ścianyOPCJA:

B1 w jednej linii, zewnątrz

B1s jak B1, ze stalowym 
 wzmocnieniem

Ü1 wysunięcie krokwi, 
 zewnątrz

Ü1s jak Ü1, ze stalowym 
 wzmocnieniem

B2 w jednej linii, cofnięte

B2s jak B2, ze stalowym 
 wzmocnieniem

Ü2 wysunięcie krokwi, 
 cofnięte

Ü2s jak Ü2, ze stalowym 
 wzmocnieniem

szklane ścianyOPCJA:

MURANO SZKLANE ŚCIANY TYPY

szklane ścianyOPCJA:

  model podstawowy 
dla małych i średnich powierzchni

  słupki odprowadzające wodę 
dla maksymalnego wykorzystania przestrzeni

  rynna deszczowa w jednej linii ze słupkami

  odprowadzanie wody deszczowej przez krokiew, 
rynnę deszczową i wnętrze słupków

OTWIERANY NA BOK 
(w prawo lub w lewo)
2, 3, 4 lub 5 SZYN

OTWIERANY OD ŚRODKA
2, 3, 4 lub 5 SZYN

  ściany z przesuwanych powierzchni szklanych

  ochrona przed wiatrem i niekorzystnymi 
warunkami pogodowymi 

  na boki (z szyną poprzeczną/trójkątnym zamknięciem) 
i/lub front

Po prostu 
 cieszyć się życiem!

szklane ścianyOPCJA:szklane ścianyOPCJA:

MURANO INTEGRALE - TYP Ü KONSTRUKCJE

MURANO INTEGRALE - TYP B KONSTRUKCJE

B1 w jednej linii, zewnątrz

B1s jak B1, ze stalowym 
 wzmocnieniem

Ü1 wysunięcie krokwi, 
 zewnątrz

Ü1s jak Ü1, ze stalowym 
 wzmocnieniem

B2 w jednej linii, cofnięte

B2s jak B2, ze stalowym 
 wzmocnieniem

Ü2 wysunięcie krokwi, 
 cofnięte

Ü2s jak Ü2, ze stalowym 
 wzmocnieniem

MURANO VETRO - TYP Ü KONSTRUKCJE

MURANO VETRO - TYP B KONSTRUKCJE

B1 w jednej linii, zewnątrz

B1s jak B1, ze stalowym 
 wzmocnieniem

B2 w jednej linii, cofnięte

B2s jak B2, ze stalowym 
 wzmocnieniem

MURANO PURO - TYP B KONSTRUKCJE

NOWOŚĆ

  szklany dach 
z markizą zintegrowaną w profil ścienny 
(ochrona przed warunkami atmosferycznymi + słońcem)

  słupki odprowadzające wodę 
dla maksymalnego wykorzystania przestrzeni

  rynna deszczowa w jednej linii ze słupkami

  odprowadzanie wody deszczowej przez krokiew, 
rynnę deszczową i wnętrze słupków

  szklany dach 
z markizą zintegrowaną w profil ścienny 
(ochrona przed warunkami atmosferycznymi + słońcem)

  wyprowadzenie występu dachu poza słupki i belki 
poprzeczne (płatew)

  odprowadzanie wody deszczowej np. łańcuchem (gdyż 
niemożliwe przez słupki)
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ECONOMY TYPY 

FAMILY CLASSIC TYPY 

FAMILY DESIGN TYPY 

DASZEK 

DASZEK 

DASZEK

  „kwadratowy” profil wysięgu

  standardowo z falbaną

  zawsze bez osłony zabezpieczającej poszycie

  „owalny” profil wysięgu

  standardowo z falbaną

  z osłoną zabezpieczającą poszycie

  „stylizowany” profil 
wysięgu z gładkim zamknięciem

  standardowo bez falbany, 
ramiona XXL zawsze z falbaną

  z osłoną zabezpieczającą poszycie

OTWARTY

OTWARTY

OTWARTY

PÓŁZAMKNIĘTY

Vario
Volant

Lewens-
Matik

ramiona XXL

OPCJE:
(do wszystkich typów)

OPCJE:
(do wszystkich typów)

FAMILY COMPACT TYPY 

zamknięta 
z 4 stron

  obudowa z kompaktowym 
zamknięciem

  standardowo bez falbany

  z osłoną zabezpieczającą poszycie

zamknięta 
z 3 stron

KASETA

PÓŁKASETA

  kaseta mocowana 
blisko ściany

  standardowo bez falbany

  z osłoną zabezpieczającą poszycie

  płaska kaseta 
mocowana do ściany

  standardowo bez falbany

  z osłoną zabezpieczającą poszycie

PEŁNA KASETA

Vario
Volant

OPCJA:

PEŁNA KASETA

LOOK MILLENNIUM TYPY 

LOOK TRENTINO – NOWOŚĆ TYPY 

  mini kaseta

  standardowo bez falbany

  z osłoną zabezpieczającą poszycie

  mała kaseta

  standardowo bez falbany

  z osłoną zabezpieczającą poszycie

LOOK TOSCANA MINI TYPY 

LOOK TOSCANA TYPY 

LOOK TOSCANA GRANDE TYPY 

PEŁNA KASETA

PEŁNA KASETA

MICRO 100 TYPY 

  duża kaseta

  standardowo bez falbany

  z osłoną zabezpieczającą poszycie

Vario
Volant

OPCJA:

PEŁNA KASETA

MICRO 150 TYPY 

MICRO 200 TYPY 

MICRO 300 TYPY 

MICRO 850 / 1000 TYPY

MICRO 4000 – NOWOŚĆ TYPY 

  markiza z ramionami opadającymi

  kaseta mocowana do ściany

maksymalny 
kąt nachylenia

90 °

135 °

  markiza z ramionami 
opadającymi

  słupki zaciskowe
(sufit – podłoga)

135 °

maksymalny 
kąt nachylenia

PROWADNICA

LINKA

  markiza pionowa

  kaseta mocowana 
do ściany

  markizoleta

  kaseta mocowana 
do ściany

MARKIZOLETA / 
KASETA

  markizy pionowe

  kaseta mocowana do ściany

  dla poszycia typu Screen

  tylko typ PROWADZENIE 
OTWARTE: również 
poszycie Soltis 92

  Micro 1000 również jako 
układ sprzężony

  markiza pionowa 
dla dużych 
powierzchni 
jednoczęściowych

  kaseta mocowana
do ściany

  dla poszycia 
typu Screen

PROWADZENIE 
ZAMKNIĘTE (Z)
poszycie wewnątrz
prowadnicy

PÓŁZAMKNIĘTY

PROWADZENIE 
ZAMKNIĘTE (Z)
poszycie wewnątrz 
prowadnicy

PROWADZENIE 
OTWARTE
poszycie poza prowadnicą


