
Zimní zahrady a prosklené přístřešky jsou 
stále častějším doplňkem rodinných domů. 

V době intenzivního slunečního svitu však do-
chází k přehřívání vnitřního prostoru a zimní 

zahrady se stávají neobyvatelnými. K odstra-
nění těchto nepříznivých vlivů slouží stínění 

zimních zahrad. Typ Gardena 100 je určen 
pro podvěšení na konstrukci zimní zahrady. 

Nemá sice tak velkou účinnost, jako venkovní 
systémy, ale tento způsob montáže výrazně 

snižuje riziko ušpinění a poškození markýzy. 
Pohon markýzy je možný pouze motorem.

MARKÝZY

GARDENA 100
MARKÝZA PRO ZIMNÍ ZAHRADY



OVLÁDÁNÍ

• motorické s využitím
spínače nebo dálkového
ovládání

KONSTRUKCE MARKÝZY

• podvěšená, vedení 
ve vodících lištách
• barvy standard bílá, 
hliník, strukturovaný antracit
• strunová podpěra látky 
(dle rozměru)
• kotvení pod střechu zimní 
zahrady, box může být kot-
ven na strop nebo do stěny

OCHRANA LÁTKY

• látka je v době, kdy se
nepoužívá, uložena
v ochranném boxu
• nano impregnace, která
zvyšuje odolnost proti
zašpinění

LÁTKY

• akrylové látky jsou 
stálobarevné, odolné 
proti povětrnostním vlivům, 
odpuzují špínu, vodu 
a brání hnilobě a plísním
• Soltis - pevná a stabilní 
látka, díky malým otvorům 
v ploše zajišťuje přirozenou 
ventilaci a částečný průhled. 
Zadrží až 90% slunečního 
záření.

VOLITELNÉ DOPLŇKY

• řídící systém slunce/vítr,
který automaticky ovládá
markýzu v závislosti na po-
časí, umožňuje také připojit
dešťové čidlo

MAXIMÁLNÍ ROZMĚRY

• provedení jednodílné 
max. šířka 600 cm, 
max. výsuv 450 cm
• dvoudílné max. šířka 
1000 cm, max. výsuv 
400 cm

...sluneční paprsky se dělí na různé rozsahy záření? 
Víte, že toto záření je nebezpečné?

Námi dodávané látky markýz mají ochranný UV faktor poskytující bezpečí vaší pokožce!

Víte, že...?

Záření UV-C
rozsah záření 200–280 nm

Záření UV-B
rozsah záření 280–315 nm

Záření UV-A
rozsah záření 215–380 nm

Viditelné světlo
rozsah záření 380–780 nm

Infračervené záření
rozsah záření 780–2500 nm

Vysoce energetické, 
krátkovlnné záření, které 
je zadržováno ozonovou 
vrstvou atmosféry.

Složka záření, která 
způsobuje spálení 
a poškození pokožky.

Částečně spoluzodpovědné 
za spálení sluncem a stárnutí 
pokožky.

Rozsah záření, který je 
vnímán lidským okem.

Tepelné záření.
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