Andaluzja
Markiza reklamowa Andaluzja
Markiza tarasowa ANDALUZJA to efektowna i stylowa dekoracja ogródków
letnich restauracji, barów i kawiarni. Odpowiednio spersonalizowana graﬁka
nawiązująca do charakteru Twojej marki pozwoli Ci wyróżniać się w
przestrzeni miejskiej. Oferujemy możliwość wykonania nadruku – realizujemy
projekty klientów, uzupełniamy markizę o logotyp oraz nazwę ﬁrmy, nadając
jej charakteru reklamowego. Markiza ANDALUZJA to nie tylko skuteczna
ochrona przed słońcem, pozwalająca na stworzenie przyjemnej przestrzeni dla
Twoich klientów podczas letniego odpoczynku, ale również sposób na
oryginalną prezentację Twojej marki.
Markiza na taras ANDALUZJA posiada poszycie wykonane z odpornej na wpływ czynników zewnętrznych
tkaniny akrylowej, która powoduje, że może być ona użytkowana również podczas letniego deszczu.
Zakończona jest ozdobną falbanką, która jest dodatkowym walorem estetycznym osłony. Jej kąt
nachylenia wynosi od 5 do 30 stopni, a szerokość markizy może sięgać do 6 metrów. Długość wysięgu
wynosi do 3,5 m. Jest łatwa w montażu i obsłudze, otwierana jest za pomocą wygodnej korbki.
Markiza ANDALUZJA:
Wysokiej jakości nadruk wykonany nowoczesnymi metodami, personalizacja zgodna z
identyﬁkacją marki
Odporne na wpływ czynników zewnętrznych poszycie z tkaniny akrylowej
Stelaż w kolorze białym, kremowym lub brązowym
Mocowana do elewacji budynku
Obsługiwana za pomocą wygodnej korbki
Duża powierzchnia zacienienia
Doskonały sposób na ochronę przeciwsłoneczną i ciekawe zagospodarowanie przestrzeni na
zewnątrz restauracji, kawiarni i baru

Andaluzja
Dane techniczne
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Poszycie

Kolor stelaża

Kąt nachylenia

Klasa wiatrowa

Montaż

System otwierania

Dowolny kolor stelaża z
palety RAL

dralon akrylowy

biały, brązowy,
kremowy

5-30 stopni

1

do elewacji

korbka

tak, dostępny w opcji

Silnik elektryczny

Czujnik słoneczno-wiatrowy

Czujnik wiatrowy

Czujnik wstrząsowy

tak, dostępny w opcji

tak, dostępny w opcji

tak, dostępny w opcji

tak, dostępny w opcji

Daszek nad markizę

Pilot do sterowania

tak, dostępny w opcji

1 lub 16 kanałowy

Dostępne wymiary
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Wysięg
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