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NAKUPUJTE PRIAMO U VÝROBCU !

Podrobenjšie informácie si vyžiadajte v našich znaèkových predajniach 
v Trenèíne, Bratislave, Žiline, Považskej Bystrici, Trnave a v Senci

- najširší výber látok a typov
- komfortné automatické ovládanie alebo manuálne     
 ovládanie k¾ukou
- jednoduchá  obsluha,  nenároèná údržba
- kvalitné komponenty a remeselné spracovanie
- výroba na mieru  

• KLASICKÉ VÝSUVNÉ MARKÍZY,
• VÝKLOPNÉ BALKÓNOVÉ 
• FASÁDNE (PREDOKENNÉ)  MARKÍZY

MARKÍZYMARKÍZYMARKÍZYMARKÍZYMARKÍZYMARKÍZYMARKÍZYMARKÍZY

Dať si rannú či popoludňajšiu kávu na
terase počas bezoblačných letných
dní, keď slnečné lúče intenzívne roz-

paľujú všetko navôkol, sa môže stať problé-
mom. Túžite po kúsku tieňa, ale slnko
nemilosrdne pečie a nenechá vás nadých-
nuť. Zvlášť terasy a balkóny orientované na
slnečnú stranu sa stávajú pre milovníkov po-
sedenia v príjemnom chládku nepoužiteľné.

S rastúcou vonkajšou teplotou väčšina
z nás začína naliehavo riešiť otázku efektív-
neho a funkčného tienenia.

Markízy od spoločnosti Lamelland po-
skytujú užívateľovi dokonalý funkčný aj este-
tický pôžitok. Záleží len na Vás, či dáte
prednosť jednoduchej markíze s manuálnym
ovládaním na kľuku, alebo uprednostníte
elektrické ovládanie, kde treba počítať s vyš-
šími obstarávacími nákladmi. K elektricky
ovládaným markízam je v ponuke celá rada
doplnkov ako veterný, slnečný či dažďový
senzor, ktorých úlohou je maximalizovať uží-
vateľský komfort a zároveň chrániť markízu
pred možným poškodením vplyvom zmeny
počasia.

Dôležitou súčasťou markízy je textília.
Mala by byť dostatočne kvalitná, aby odolala
pôsobeniu slnečných lúčov a nestratila svoje
pôvodné farby a zároveň odolná voči pôso-
beniu, tlaku,vody a nečistotám z ovzdušia.
Kúpou markízy od renomovanej firmy získate
záruku, že v prípade potreby Vám látku na
markíze vymení.

Existuje veľa druhov markíz, ktoré sa od
seba odlišujú stavbou konštrukcie, pevnos-
ťou či spôsobom využitia.

Terasové markízy sú určené na zatiene-
nie terás, posedení, balkónov, veránd a pod.
Spoločným znakom sú výsuvné ramená
s predným profilom, ktoré vysúvajú markízu
do priestoru. Vyrábajú v presných rozmeroch

na mieru. Šírka markízy a dĺžka výsuvu sú li-
mitované pevnosťou konštrukcie. Niektoré
typy markíz je možné doplniť výsuvným pred-
ným volánom, čo ocenia hlavne majitelia
terás orientovaných na západ, keď je slnko
nízko a lúče smerujú na terasu zboku. Jed-
noduchšie typy markíz majú látku voľne navi-
nutú na hriadeli. Pri komfortnejších
markízach kazetového a polokazetového
typu sa látka po zasunutí schovaná do
ochrannej hliníkovej kazety. Predovšetkým
pre kaviarenské, reštauračné a iné ko-
merčné zariadenia sú určené samostatne
stojace markízy. Ide vlastne o výsuvné mar-
kízy upevnené do pripravenej samonosnej
konštrukcie, ktoré nepotrebujú kotvenie do
fasády alebo stropu budovy.

Sklon látky je pri väčšine výsuvných mar-
kíz nastaviteľný. Správny sklon nastavujú
montéri pri montáži a v prípade potreby je
možné ho upraviť.

Špeciálnym druhom markízy je horizon-
tálno-vertikálna markíza. Je vhodná všade
tam, kde je potrebné tienenie zboku. Pri
tomto type je látka vedená v koľajniciach,
ktoré sú na jednej strane horizontálnej časti

upevnené do fasády a spodok vertikálnej
časti koľajnice je ukotvený v podlahe.

Pre tienenie balkónov sa vyrábajú špe-
ciálne balkónové markízy s výklopnými ra-
menami. Konce ramien sú upevnené priamo
o zábradlie balkóna, alebo špeciálnymi
držiakmi v bočnej stene fasády. Sklon vý-
klopných markíz sa dá regulovať jednoducho
navinutím alebo vysunutím látky.

Čoraz častejšie sa aj u nás pod vyplyvom
moderného stavebníctva, ktoré využíva veľké
presklené plochy, objavujú fasádne mar-
kízy. Zatienenie fasádnymi (predokennými)
markízami je trendové a praktické, naviac do-
káže dodať budovám jedinečný vzhľad. Pri fa-
sádnych markízach je výhodné použiť
namiesto klasických akrylových látok pogu-
movanú netkanú textíliu Soltis, ktorá okrem
výborných tieniacich schopností umožňuje
aj vizuálny kontakt z interiéru s vonkajším
okolím.

Hoci počiatočná investícia do exteriérovej
tieniacej techniky je vyššia, určite sa oplatí.
V súčasnosti je na trhu množstvo moderných
systémov a riešení. Stačí sa poradiť s odbor-
níkmi a vybrať si podľa svojich potrieb ten naj-
vhodnejší.

Spoločnosť Lamelland sa venuje výrobe
a montáži tieniacej techniky už pätnásť rokov.

Ponúka kompletný sortiment vonkajších
tieniacich prvkov a zároveň zabezpečuje aj
ich profesionálnu montáž a servis. V posled-
ných rokoch rozšírila svoje portfólio aj o plas-
tové okná a dvere a o výrobu sekciových
garážových brán. V súčasnosti je jedna
z mála slovenských firiem, ktoré ponúkajú
kompletný sortiment výplní stavebných otvo-
rov pod jednou strechou. Kompletný sorti-
ment spoločnosti Lamelland nájdete na
www.lamelland.sk

Foto: archív Lamelland

Slnko pod kontrolou


