Havana
Markiza reklamowa Havana
Zyskały swoją popularność w domach, blokach, sklepach, restauracjach,
barach, kawiarniach i hotelach. Są charakterystyczne dla krajobrazu
włoskiego oraz hiszpańskiego. W Polsce również doceniono ich ozdobną i
praktyczną funkcję. Dekoracyjne markizy chronią przed słońcem, deszczem i
wiatrem. Dzięki możliwości ich personalizacji są także atrakcyjnym
elementem reklamowym wielu ﬁrm.
Markiza na taras to osłona przeciwsłoneczna o wysokich walorach
estetycznych. Możliwe jest wzbogacenie jej o dowolny nadruk – graﬁkę
wybraną przez klienta, logo lub nazwę ﬁrmy. Nadruk charakteryzuje się
wysoką odpornością na wpływ czynników zewnętrznych, nie traci
intensywności kolorów w wyniku oddziaływania promieniowania słonecznego i
wody.
Markiza tarasowa HAVANA charakteryzuje się wyjątkowo dużą powierzchnią
zadaszenia – może mieć aż do 12 metrów szerokości oraz 4 metry wysięgu.
Stelaż jest w kolorze białym, kremowym lub brązowym. Poszycie wykonano z
odpornej na działanie czynników atmosferycznych tkaniny akrylowej. Całość
uzupełnia dekoracyjna falbanka, która nadaje markizie efektownego i
oryginalnego wyglądu.
Tarasowa markiza HAVANA:
Możliwość nadruku wykonanego nowoczesną technologią nanoszenia graﬁki z doskonałym
odwzorowaniem kolorów
Odporne na wpływ czynników pogodowych poszycie z tkaniny akrylowej
Duży kąt nachylenia – od 5 do 60 stopni
Łatwa obsługa za pomocą korbki
Szybki montaż – markiza tarasowa HAVANA mocowana jest do elewacji budynku
Możliwość dobrania koloru stelaża do elewacji budynku – w ofercie stelaż biały, kremowy lub
brązowy

Havana
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 - 60 stopni

2

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

tak, dostępny w opcji

Dostępne wymiary
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Wysięg Szerokość
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