M ARKIZE
TOPLI N E
T REN DLI N E
SW I NGLI N E

TOPLINE serija
Za zanesljivost in dolgo življenjsko dobo markize je najbolj
pomembna izvrstna mehanika. Vse WO&WO markize
so zreli kvalitetni proizvodi s posebej močnimi rokami.
TOPLINE pregibna roka je opremljena s štirimi pletenicami,
testirana z več kot 70.000 zagotovljenimi pregibi in vzdrži
ekstremne obremenitve (do 3. vetrnega razreda).

NASVET ZA ZAHODNE FASADE
Volan je igriv zaključek markize. Nadaljnji dodatek za TOPLINE modele je VARIOVOLAN. To
je dodatni volan na sprednji strani markize, ki
ga lahko spustimo navpično do 160cm in s tem
poskrbimo za zaščito pred radovednimi pogledi,
kot tudi pred nizko ležečim soncem.
Za resnično udobje lahko TOPLINE markize opremimo tudi z dodatkom VARIOMOTION. To je
variovolan z 24 V elektro pogonom. Z daljinskim
upravljavcem bo upravljanje variovolana resnično
udobno ter skoraj neslišno.

Kot vse naše markize je tudi TOPLINE serija TÜV in
CE preverjena. Visoko kvalitetni in korozijsko obstojni materiali ter premazi vam zagotavljajo dolgo
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LET
GARANCIJE

življenjsko dobo izdelka (7 letna garancija), s katerim
se boste veselili vsakega sončnega žarka.

Topline (odprta – klasična markiza)
Visoko razvita tehnika in kvalitetni materiali naredijo
markizo TOPLINE za kvaliteten proizvod. Že osnovni model (odprta markiza) nudi dodatke, kot npr.

H = 238 mm

brezstopenjsko nastavitev naklona ter Variovolan.
Za zaščito markize se lahko dodatno montira tudi
»dežna« streha.
Max. velikost enodelnega elementa: 6,5 x 4,5 m
Max. velikost enodelnega elementa: 7 x 4 m

B = 243 mm

Topline Plus (polkasetna markiza)
Lepo oblikovana polkasetna TOPLINE PLUS markiza nudi popolno zaščito tkanini v zaprtem stanju.
Zaradi dodatkov, kot so Variovolan in nastavitev

H = 238 mm

naklona, je markiza TOPLINE PLUS prava poslastica. Pri zapiranju markize vgrajena ščetka pomete
umazanijo s tkanine.
Max. velikost enodelnega elementa: 6,5 x 4,5 m
Max. velikost enodelnega elementa: 7 x 4 m

B = 243 mm

Topline Cassette (kasetna markiza)
Atraktivna aluminijasta kaseta ščiti tako tkanino,
kot tudi roke TOPLINE CASSETTE markize pred
vremenskimi vplivi. Moderna oblika in brezčasna

H = 180 mm

eleganca zaznamujeta TOPLINE CASSETTE kot

B = 268 mm

izjemo na trgu markiz. Seveda je tudi TOPLINE
CASSETTE markiza dobavljiva z VARIOVOLANOM,
kar je edinstveno pri kasetnih markizah.
Max. velikost enodelnega elementa: 7 x 4 m

TRENDLINE serija
TRENDLINE serija omogoča izteg markize vse do 3500
mm. Z več kot 70.000 zagotovljenimi pregibi Multiflex
traku in dvojnimi vzmetmi vgrajenimi v TRENDLINE roke,
dosegamo optimalno in dolgotrajno napeto platno.

NASVET
MOŽNOST NASTAVITVE NAKLONA
Ta možnost TRENDLINE je primerna predvsem
za markize, ki so usmerjene proti zahodu in je
zaželena možnost prilagajanja nizko ležečemu
soncu v poznem poletju. Z monokomandno palico se vsaka roka posebej zelo lahkotno nastavi
v želen naklon. Z vgrajeno vodno tehtnico v
zaključnem profilu je omogočena enakomerna
nastavitev naklona obeh rok.

Kot vse naše markize je tudi TRENDLINE serija
TÜV in CE preverjena. Visoko kvalitetni in korozijsko
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obstojni materiali ter premazi vam zagotavljajo dolgo
LET
GARANCIJE

življenjsko dobo izdelka (5 letna garancija), s katerim
se boste veselili vsakega sončnega žarka.

TRENDLINE (odprta – klasična markiza)
Visoko razvita tehnika in kvalitetni materiali naredijo
markizo TRENDLINE za kvaliteten proizvod. Že
osnovni model (odprta markiza) nudi dodatke, kot

H = 212 mm

npr. brezstopenjsko nastavitev naklona ter večji
izteg kot je širina markize (prekrižane roke). Za
zaščito markize se lahko dodatno montira tudi
»dežna« streha.
Max. velikost enodelnega elementa: 7 x 3,5 m

B = 257 mm

TRENDLINE Cassette (kasetna markiza)
Atraktivna aluminijasta kaseta ščiti tako tkanino, kot
tudi roke pred vremenskimi vplivi. Ozka, moderna
H = 193 mm

oblika in brezčasna eleganca zaznamujeta

B = 267 mm

TRENDLINE CASSETTE kot izjemo na trgu markiz.
Max. velikost enodelnega elementa: 7 x 3,5 m

SWINGLINE serija
Kot vse WO&WO markize, prepriča SWINGLINE
serija z dodelano tehniko in vrhunsko kvaliteto ob
odličnem razmerju med ceno in kvaliteto. Dolgotrajna
testiranja pod obremenitvijo, plastificirani pogonski deli,
nerjaveči vijaki in še več, so stvari, ki omogočajo dolgo
obstojnost tega kvalitetnega avstrijskega produkta.
Zaradi kompaktne oblike je SWINGLINE serija primerna za različne načine vgradnje.

Kot vse naše markize je tudi SWINGLINE serija
TÜV in CE preverjena. Visoko kvalitetni in korozijsko
obstojni materiali ter premazi vam zagotavljajo
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LETA
GARANCIJE

dolgo življenjsko dobo izdelka (3 letna garancija),
s katerim se boste veselili vsakega sončnega žarka.

SWINGLINE (odprta – klasična markiza)
Stabilna tehnična izvedba ločuje WO&WO markize
od običajnih proizvajalcev. Zaradi kompaktne oblike,
se v še tako zapleteni vgradni situaciji najde prostor
H = 222 mm

za SWINGLINE markizo. Prilagodljiva možnost
nastavitve naklona d 0° - 60° omogoča optimalno
prilagoditev katerikoli vgradni situaciji.
Max. velikost enodelnega elementa: 7 x 3 m

B = 214 mm

Swingline Plus (polkasetna markiza)
Elegantna in kompaktna polkasetna SWINGLINE
markiza nudi popolno zaščito tkanine pred vodo in

H = 207 mm

prahom. Še posebej vpadljiva je majhna teža markize,
saj je SWINGLINE PLUS brez montažne cevi. Tako ta
markiza očara z lahko in elegantno pojavo.
Max. velikost enodelnega elementa: 5 x 3 m

B = 202 mm

Swingline Cassette (kasetna markiza)
Lepo oblikovana kaseta v zaprtem položaju
ščiti tkanino in pregibne roke v kasetni izvedbi.
SWINGLINE CASSETTE je zaradi enotne stenske
H = 175 mm

in stropne konzole možno montirati skoraj povsod

B = 249 mm

in je na željo dobavljiva tudi z motornim pogonom
s soft-stop funkcijo.
Max. velikost enodelnega elementa: 5 x 3 m

300 101
300 102
300 201
300 302

Tkanine

300 301

Oblikovni vrhunci

300 401

Poglejte skupaj s šolanim trgovcem v WO&WO

300 402

kolekcijo in se podajte na pot odkrivanja – čaka
vas veliko barv, vzorcev in materiali, kot so Acryl,

300 409

Polyester in PVC!
300 410

UV Zaščita
Akrilne tkanine proizvajalca Sattler

300 404

so vrhunska markizna platna, ki so
300 307

opremljena z vrsto lastnosti in so
tako primerne za najbolj zahtevno zunanjo uporabo.

300 702

UV zaščita tkanin po UV standardu 801, variira med
vrednostmi 40 do 80.

300 703

Samočiščenje

300 706

Swela sunsilk SNC je visoko tehnološka tkanina iz
poliestra. Material ponuja samo najboljše lastnosti,

300 003

kot npr. nano površinsko oplemenitenje z efektom
samočiščenja, UV zaščito za ljudi in tkanino samo,

300 603

boljše lastnosti pri navijanju in posebej dolgo
življenjsko dobo.

300 616

1

2

3

4

300 601
300 519
300 520
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300 502

Poleg izbire tkanine za vašo markizo, si lahko

300 506

izberete tudi obliko volana. Izbirate lahko med
šestimi različnimi oblikami volana in mnogimi barvami

300 503

robnih trakov (glej desno).

Barve robnih trakov

300 509
300 801
300 901
300 815

Easy-Clean

Tkanine z dodatnimi lastnostmi
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.
PVC Soltis

PVC SOLTIS (uporaben za VARIOVOLAN)
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.
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.
Öko-Tex Standard 100
Standard Öko-Tex 100 je sistem preverjanja in certificiranja,
ki vam zagotavlja, da tekstilni izdelki ne vsebujejo zdravju
All-Weather

škodljivih vrednosti višjih od dovoljenih .
Preprečevanje pregrevanja
Zmanjšajte sončno sevanje s pomočjo markize in s tem

RAL 9010

RAL 9006

preprečite pregrevanje vašega bivalnega prostora.

Barve ohišja
Tako, kot pri tkaninah, imate veliko izbiro tudi pri
barvah ohišja. Če vam štiri standardne barve
BELA (RAL 9010), SREBRNA (RAL 9006), BEŠ
(RAL 1015) in ANTRACIT (RAL 7016 – samo pri

RAL 1015

TRENDLINE seriji) ne zadoščajo, vam je na razpolago
še 210 dodatnih RAL barv.
RAL barvne karte so dobavljive pri:
RAL Deutsches Institut für Gütesicherung und Kennzeichnung
e.V. (www.RAL-Farben.de)

RAL 7016M

Dodatna oprema
Grelniki in svetlobne letve
Uživajte na vaši terasi ali balkonu s prijetno infrardečo
toploto in sproščujočo WO&WO lučjo. Ko gre dan
h koncu, si z grelnim sistemom in razsvetljavo ustvarite
svojo mediteransko vzdušje. S prijetno svetlobo in toploto
postanite neodvisni od letnih časov. Odkrijte vašo teraso
ali balkon na čisto nov način.

Udobje na dotik gumba
Svetloba in senca na dotik gumba – motorni pogon
ni samo udoben temveč lahko vašo markizo tudi ščiti
pred premočnim vetrom. Udobje in varnost si lahko
zagotovite že od SWINGLINE serije dalje.
Dopolnite vašo markizo in jo kronajte z udobjem – vse
funkcije so možne tudi z daljinskim upravljanjem. Prijeten
stranski učinek tega je, da ni potrebnega žičnega
povezovanja markize z ostalimi napravami.

Ko se bliža neurje...
Markizo je potrebno ščititi pred premočnim vetrom.
Nevpadljiva in enostavna rešitev je radijski vetrni senzor
EOLIS 3D WireFree RTS. Senzor meri nihanje markize in
ob prekoračeni vrednosti avtomatsko motorju daljinsko
pošlje signal za zapiranje markize. Tako je vaša markiza
zanesljivo varovana.

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.

Eolis 3D WireFree RTS

Montaža in možnosti upravljanja
Markize iz hiše WO&WO se lahko vsestransko montirajo in so primerne
za vsako bivalno situacijo. Tako se lahko montirajo na steno, na strop ali na
strešne špirovce.
Adut WO&WO markiz so tudi različne možnosti upravljanja. Pri serijah
SWINGLINE in TRENDLINE je standardno upravljanje ročno z monokomando, na izbiro pa je tudi elektro-pogon na stikalo ali elektro-pogon na
daljinsko upravljanje, pri seriji TOPLINE pa je elektro-pogon vključen v standardno izvedbo
Stenska montaza

Ročno upravljanje

Motor 230V

Daljinsko upravljanje

Zasenčena površina pod markizo je odvisna od trenutnega položaja
sonca. Predvsem pri nižjem položaju sonca oz. pri zahodnih fasadah se
dogaja, da premajhen izteg markize ne zadostuje. Večji izteg ali povečan
naklon lahko omogočita optimalno senčenje, pri TOPLINE seriji pa k temu
lahko pripomore tudi VARIOVOLAN.

Stropna montaza

Visoko ležeče sonce
Npr.: Južna stran

Nizko ležeče sonce
Npr.: Zahodna stran

Praviloma naj bi montažo WO&WO produktov opravljali le
izkušeni pooblaščeni monterji. Le tako je lahko zagotovljena
zakonsko predpisana dve letna splošna garancija ter vaše splošno
zadovoljstvo.

Montaza na spirovce

Sedez podjetja WO&WO Graz, AUSTRIA
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