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Víte o markýzách, že...  

... Vám zajistí skutečný komfort, chcete-li zastínit terasu, balkón,
zahradu nebo jiný venkovní prostor 
Díky markýze strávíte krásné chvíle při posezení v příjemném stínu
Naše venkovní markýzy jsou testované a odolné nejen proti dešti, ale i proti větru

... Nová kolekce látek pro markýzy je již v prodeji
Připravili jsme pro Vás bezkonkurenční výběr kvalitních látek na venkovní markýzy, 
které Vám garantují dlouhou životnost markýzy 
Díky moderní NANO technologii dosahujeme perfektního zpracování látek 
se samočistícím efektem

Markýza dokonale doplní vzhled vašeho domu a zahrady

markyzy.cz
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Užívat si sluníčka …

Myslete jen na relax, kvalitní provedení Vám to umožní

Markýzová ramena s řetězem z nerez oceli

Klouby ramen z kovaného hliníku

Atraktivní, stabilní, samonosná konstrukce z extrudovaného hliníku

Jednoduché připevnění na budovu a vestavěné skryté odvodnění dešťové vody

Přední výsuvný volán

Markýza je díky kazetě plně chráněna před povětrnostními vlivy

Speciální uchycení ramen s mechanismem zabraňujícím jejich vytržení

Všechny spojovací prostředky z nerezové oceli

markýzy

přední výsuvný volán
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Posezení pro celou rodinu  ... 
Vynikající provedení velkoprostorových markýz ve spojení s lehkostí konstrukce 
a dokonalým vzhledem jsou nepřekonatelné kombinace, které Vám otvírají 
cestu pro všechna Vaše přání

Komfortní ovládání motorem na dálkové ovládání

Sluneční a větrná automatika

Otřesové čidlo

Světelná rampa

Tepelný zářič

Barevné provedení  RAL 9016 bílá, RAL 9006 stříbrná, DB 703 Antrazit
Na přání i další barvy RAL, RAL matt, DB nebo barvy dle Vašeho vzorníku

markyzy.cz
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Už žádné teplo a přehřívání ...

Dopřejte nejen sobě ale i Vaší zimní zahradě či pergole trochu stínu 

V každém případě je vždy garantováno:

Vynikající hliníkové provedení a moderní design 

Dlouhá životnost 

Maximální flexibilita variant provedení a bezpečnost ve spojení s lehkostí konstrukce  

Nejkvalitnější markýzové látky SUNSILK s NANO-efektem  

Vám zaručí nejvyšší ochranu před UV

markyzy.cz
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zastřešení

 hliníkové zastřešení terasy, bezpečnostní sklo, spodní kazetová markýza
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Víte o zastřešení, že …

Vysoce kvalitní zastřešení v hliníkovém provedení, Vám 
přinese hodně radosti a skutečného potěšení. Flexibilita 
systému uspokojí Vaše potřeby při zastřešení terasy, stříšky 
nad vchodem do domu, garážového stání atd. 
Design je ve srovnání s dřevem a ocelí bezúdržbový, 
lehký, vzdušný, prostorově úsporný a stále nabízí 
maximální bezpečnost.
Kdykoliv je možné  přidat boční zasklení, které Vás bude 
ochránit proti větru, nebo připojení markýzy jako ochrany 
před slunečním zářením. 
Je jen na Vás, zda budete chtít markýzu umístit nad 
zasklení nebo pod něj. Všechno je možné! 
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zastřešení

přední podpěrasvod okapupřední svislá markýza
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hliníkové zastřešení terasy včetně bočních posuvných stěn

dálkové ovládání otřesové čidlo 
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příslušenství

posuv okap

větrná s sluneční automatika světelná rampa, topení
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SUNSILK NATURA 
vzorník samočistících látek 
pro markýzy 

36712

36707

36702

36726

36714

36711

36713

36716

36709

36725

36715

36710

36723

36703

36720

36701

36708
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látky

TEA TIME
vzorník samočistících látek 
pro markýzy 

31536

31517

31534

31537

31516

31533

31538

31515

31532

31531

31525

31526

31513

31512

31511

31510

31522

31521

31529

31528



...stačí si jen vybrat, zbytek zajistíme

showroom
Klimentská 46

(budova PRAHA CITY CENTER)
vchod a vjezd z ulice Samcova

110 02 Praha 1 Czech Republic
tel. fax: +420 241 713 828 

gsm: +420 602 237 434
e-mail: info@maxilux.cz

www.maxilux.cz


