VýsuvnÁ markýza - Select

S8130 / S8250

PROVEDENÍ Výsuvných markýz
• Markýza s kloubovými rameny v kompaktním designu
zavěšená na trojhranném nosném profilu.
• Stabilní hliníková kloubová ramena s integrovanou
tažnou pružinou, dvojitými nerezovými ocelovými lanky
s ochranným plastovým krytem přes střední kloub.
• V případě montáže v otevřeném prostoru
doporučujeme použít ochrannou stříšku. U motorického
provedení markýzy umístěné v otevřeném prostoru je
ochranná stříška nutností.

VýsuvnÁ markýza
• Jednoduché nastavení úhlu sklonu pomocí stavěcího
šroubu na držáku ramene.
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• Standardní ovládání převodovkou s odnímatelnou
klikou. Při výsuvu 400 cm je standardní ovládání
elektromotorem.
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• Varianta Select-Box umožňuje umístit markýzu do
boxu, který je postranně pohyblivě uložen tak, aby
ho zaoblený čelní profil v zataženém stavu optimálně
uzavíral.
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• Pro variantu značně většího výsuvu než je šířka
markýzy je zde Select-Plus s kloubovými překříženými
rameny.
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• Verzi s výsuvem 400 cm dodáváme se speciálními
kloubovými rameny a dodatečnými konzolami s
držákem ramene. Montáž je možná pouze na stěnu nebo
strop.

Rozměry Výsuvných markýz
min. 315 cm
max. 555 cm
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min. 300 cm
max. 450 cm
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SELECT S8130

10°– 20°
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TECHNICKÁ DOKUMENTACE

Select S8130

obr. 1 - Výsuvná markýza Select S8130
		- Montáž na stěnu s ochrannou stříškou
obr. 2 - Výsuvná markýza Select S8130
		- Montáž na strop
obr. 3 - Výsuvná markýza Select-Box S8250
		- Montáž na stěnu s ochrannou stříškou
obr. 4 - Výsuvná markýza Select S8130
		- Konzola na stěnu a strop S821/1 (standard)
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