
Pribúdajúca intenzita slnečných lúčov
mnohých z nás núti začať premýšľať
o vhodnom tienení terasy, balkóna či zim-
nej záhrady. Veď kto by rád sedel na roz-
pálenej terase a nechal sa bodať žeravým
slnkom pri vychutnávaní rannej kávy?

O účinné tienenie sa postarajú markízy
od spoločnosti LAMELLAND, s.r.o. Po-
skytujú užívateľovi dokonalý funkčný aj
estetický pôžitok.

Na trhu je v súčasnosti veľa druhov mar-
kíz, ktoré sa od seba odlišujú stavbou kon-
štrukcie, pevnosťou či spôsobom využi-
tia, a tiež kvalitou použitej textílie.

Látka pre výrobu markíz by mal byť po-
vrchovo upravená, aby odolala pôsobeniu
slnečných lúčov a nestratila svoje pôvodné
farby a zároveň odolná voči pôsobeniu,
tlaku, vody a nečistotám z ovzdušia. Kú-
pou markízy od renomovanej firmy zí-
skate záruku, že v prípade potreby Vám
látku na markíze vymení.
Terasové markízy predstavujú najzná-

mejšieho zástupcu z rodiny markíz. Sú
určené na zatienenie terás, posedení, bal-
kónov, veránd a pod. Jednotlivé typy sa
odlišujú najmä pevnosťou a odolnosťou
konštrukcie. Spoločným znakom sú vý-
suvné ramená s predným profilom, ktoré
vysúvajú markízu do priestoru. Vyrábajú
v presných rozmeroch podľa zamerania
na mieru. Niektoré typy markíz je možné
doplniť výsuvným predným volánom, čo
ocenia hlavne majitelia terás orientova-

ných na západ, keď je slnko nízko a lúče
smerujú na terasu zboku. Pri komfortnej-
ších markízach kazetového a polokazeto-
vého typu sa látka po zasunutí schovaná
do ochrannej hliníkovej kazety. Predo-
všetkým pre kaviarenské, reštauračné
a iné komerčné zariadenia sú určené sa-
mostatne stojace markízy, ktoré nepotre-
bujú kotvenie do fasády alebo stropu bu-
dovy, ale sú zavesené na samostatnej
konštrukcii umiestnenej v priestore. Sklon
látky je pri väčšine výsuvných markíz na-
staviteľný. Požadovaný sklon nastavujú
montéri pri montáži a v prípade potreby
je možné ho upraviť.

Pre tienenie balkónov sú určené balkó-
nové markízy s výklopnými ramenami.
Konce ramien sú upevnené priamo o zá-
bradlie balkóna, alebo špeciálnymi
držiakmi v bočnej stene fasády. Sklon vý-
klopných markíz sa dá regulovať jedno-
ducho navinutím alebo vysunutím látky.
Špeciálnym druhom markízy je horizon-
tálno-vertikálna markíza. Pri tomto type je
látka vedená v koľajniciach, ktoré sú na
jednej strane horizontálnej časti upevnené
do fasády a spodok vertikálnej časti ko-
ľajnice je ukotvený v podlahe.

Markízy určené pre tienenie zimných
záhrad sa odlišujú od klasických výsuv-
ných markíz svojou konštrukciou. Nemajú
výsuvné ani zdvíhacie ramená. Látka je za-
chytená v prednom profile a vedená v boč-
ných vodiacich lištách. Ovládanie taký-

chto markíz je riešené zväčša elektomo-
rom, čo sa prejavuje aj na vyššej cene vý-
robku.

Obľúbenými sa stali v poslednej dobe
fasádne markízy. Zatienenie presklených
fasád týmto typom markíz je praktické,
naviac dokážu dodať budovám jedinečný
moderný vzhľad. Pri fasádnych markízach
je výhodné použiť namiesto klasických
akrylových látok pogumovanú netkanú
textíliu Soltis, ktorá okrem výborných tie-
niacich schopností umožňuje aj vizuálny
kontakt z interiéru s vonkajším okolím.

Ovládanie markízy klasicky kľukou
predstavuje najlacnejší spôsob. Pri elek-
trickom ovládaní treba počítať s vyššími
obstarávacími nákladmi. Dokonalý kom-
fort zabezpečí celý rad doplnkov ako ve-
terný, slnečný či dažďový senzor.

Spoločnosť LAMELLAND, s.r.o. sa ve-
nuje výrobe a montáži tieniacej techniky
už šestnásť rokov. Ponúka kompletný sor-
timent vonkajších tieniacich prvkov a zá-
roveň zabezpečuje aj ich profesionálnu
montáž a servis. Venuje sa tiež predaju
a montáži plastových okien a garážových
brán. V súčasnosti je jedna z mála slo-
venských firiem, ktoré ponúkajú kom-
pletný sortiment výplní stavebných otvo-
rov pod jednou strechou.

Viac o spoločnosti Lamelland
nájdete na www.lamelland.sk
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Posedenie v tieni


