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Zagotovite si svojo

oazo ugodja
Zimski vrt je okras vsake hiše. Je oaza za človeka,
živali in rastline, prostor, kamor se lahko umaknete,
uživate in si odpočijete. Pika na i vašega zimskega
vrta pa je XLINE markiza, ki v vsakem položaju
sonca poskrbi za idealno klimo. Markiza povezuje
lep dizajn z visoko fukcionalnostjo. Tako si boste iz
zimskega vrta ustvarili raj dobrega počutja.
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GARANCIJE

Kot vse naše markize je tudi XLINE markiza TÜV in CE
preverjena. Visoko kvalitetni in korozijsko obstojni materiali ter premazi vam zagotavljajo dolgo življenjsko
dobo izdelka (5 letna garancija), s katerim se boste
veselili vsakega sončnega žarka.

Dimenzijske omejitve
Vam največja možna dimenzija XLINE markize ne
zadošča? Potem si naročite XLINE kot spojeno ali
večdelno – vrstno markizo. Prednost spojene markize
je v tem da potrebujete en motor za dva elementa in s
tem privarčujete pri stroških. Večdelna ali vrstna izvedba potrebuje za vsak element svoj motor a tako lahko
upravljate tudi vsak element posebej.
Max. velikost XLINE markize
Enodelna izvedba: 5 x 7 m (odvisno od tkanine)
Spojena izvedba: 8 x 6 m

Enodelni element

NASVET

Spojena elementa

KOT NAKLONA

XLINE markiza je primerna za naklone od 0
do 90°. To pomeni, da lahko z XLINE markizo
senčite tudi večje okenske površine. Po potrebi
se lahko XLINE markiza montira tudi od spodaj navzgor.

154 mm

XLINE je markiza z nasprotnim vlekom, s katero lahko senčimo velike,
pravokotne površine. Položaj zasteklitve pri tem ne igra nobene vloge –
Distančni nosilci
90 - 300

od vodoravnih, do poševnih in navpičnih položajev – vse je izvedljivo.
Izteg tkanine je omogočen z vgrajenim nasprotnim vlekom, tako ostane
platno napeto v vsaki poziciji.

Montaža in upravljanje
XLINE se standardno montira preko distančnih
nosilcev na podkonstrukcijo vašega zimskega vrta. Možno je XLINE montirati tudi z »U«
distančnimi nosilci, s kotniki naravnost na steno

Motor 230V

ali pa tudi pod konstrukcijo.
Vašo XLINE lahko udobno upravljate z motor»U« distančni nosilci
90 - 300 mm

jem ali pa po želji tudi z daljinskim upravljavcem.
Daljinsko upravljanje

NASVET

VARNOST IN UDOBJE

Vetrni in sončni senzor nenehno meri aktualno intenzivnost sonca ter
hitrost vetra. Pri sončnem vremenu avtomatsko odpre vašo markizo,
pri premočnem vetru pa jo prav tako avtomatsko zapre za zaščito.

»L« stenski kotnik

stropna montaža
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NASVET PREVIS PREKO STREHE
Zasenčena površina pod XLINE markizo
je odvisna od trenutnega položaja sonca.
Za dosego optimalnega senčenja pri nizko
ležečem soncu in zahodnih fasadah, se lahko
podaljšajo vodila do 1200 mm preko strehe.
Tako nastane previs preko strehe, ki vam nudi
dodatno senco.

NASVET STRANSKI ZAKLJUČEK
Posebna izvedba vodila preprečuje svetlobne
reže med vodilom in platnom in vam tako
zagotavlja enakomerno senco pod vašo XLINE
markizo.

Priporočamo vam, da opremite vašo XLINE markizo z Soltis ali Acryl
tkanino. Soltis je bolj primeren za samo senčenje, medtem ko Acryl nudi
zaščito tudi pred rahlim dežjem.

PVC - Soltis®
Soltis tkanina omogoča večji naravni pretok svetlobe in zaradi neverjetne stopnje prosojnosti omogoča poglede navzven. Poleg tega je Soltis
tkanina posebej odporna na vremenske vplive in nepoškodovana obdrži
svoje mehanske lastnosti ne glede na klimatske pogoje.
UV-Schutz
Akrilne tkanine proizvajalca Sattler so vrhunska markizna platna, ki so
opremljena z vrsto lastnosti in so

Easy-Clean

tako primerne za najbolj zahtevno zunanjo uporabo.
UV zaščita tkanin po UV standardu 801, variira med
vrednostmi 40 do 80.
TexGard - Easy-Clean
Posebno oplemenitenje tkanine omogoča uporabne lastnosti. Sem štejejo
zmanjšana občutljivost na umazanijo, visoka vodna
odbojnost in zmanjšana površinska napetost platna.
Zaradi posebnega pritrjevanja materiala se ta lastnost
zelo dolgo ohrani. Tako je na najboljši možni način
onemogočen vdor vlage, vode ali umazanije.
All-Weather
All Weather je posebna, enostransko obdelana tkanina, izdelana iz
akrila obarvanega z vrtečimi šobami. Tako je kombinirana optimalna
sončna zaščita z zaščito pred rosenjem ali rahlim dežjem.

Barve ohišja
Soltis

Standardna barva ohišja XLINE je bela RAL 9016. Kot opcija, je markiza dobavljiva v vseh RAL barvah.
Die Abbildung des RAL CLASSIC Farbfächers erfolgt mit Genehmigung der RAL GmbH, Sankt
Augustin. Die Bezeichnung RAL ist markenrechtlich geschützt.
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