Barcelona
Markiza reklamowa Barcelona
Są ozdobą malowniczych miast we Włoszech i Hiszpanii. W Polsce również doceniono ich walory
estetyczne oraz praktyczną funkcję. Markizy to osłony zewnętrzne chroniące przed słońcem,
zapewniające przyjemny cień, jak też będące dekoracją zewnętrzną restauracji, barów, hoteli, kawiarni
czy sklepów. Markiza na taras Barcelona to propozycja dla wszystkich właścicieli lokali, którzy
poszukują spersonalizowanej ozdoby do letniego ogródka. Z wykorzystaniem nowoczesnej technologii,
nanosimy na nią nadruk w postaci wybranej przez klienta graﬁki, logotypu ﬁrmy czy też nazwy marki.
Poszycie z tkaniny akrylowej gwarantuje wysoki stopień odporności na wpływ czynników zewnętrznych,
a otwieranie markizy za pomocą korbki zapewnia łatwość obsługi.

Charakterystyka markizy na taras Barcelona
Markiza tarasowa Barcelona cechuje się stopniem nachylenia od 0 do 60 stopni. Szerokość markizy
może dochodzić do 12 metrów, z kolei wysięg do 4 metrów. Markiza Barcelona mocowana jest do
elewacji budynku, a kolor jej stelaża może być biały, kremowy lub brązowy. Jeżeli potrzebujesz markizy
na 3,5 m to jest to idealny model dla Ciebie.

Cechy markizy reklamowej na taras:
Bezkasetowa markiza szerokości do 12 metrów i długości wysięgu do 4 metrów
Poszycie z tkaniny akrylowej o dużej odporności na wpływ czynników zewnętrznych
Możliwość personalizacji
Łatwość obsługi i montażu
Dekoracyjna falbanka dla efektownego wyglądu
Stelaż w kolorze białym, kremowym lub brązowym
Duża powierzchnia zadaszenia
Sprawdźcie również inne markizy reklamowe dostępne w naszym asortymencie!
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Dane techniczne

...........................................................................................................................................................
Poszycie

Kolor stelaża

Kąt nachylenia

Klasa wiatrowa

Montaż
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