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Nasz model TRENDLINE SMARTBOX to nowa i przeznaczona do uniwersalnych zastosowań markiza kasetowa przeznaczona do montażu 

na tarasach, balkonach i loggiach. Przekonuje ona wszechstronnością rozwiązań montażowych oraz eleganckim, ponadczasowym wzo

rem. Dzięki wytrzymałym i sprawdzonym w praktyce ramionom obrotowym TRENDLINE materiał jest mocno napięty w wysuniętym położeniu 

markizy. Idealnie rozwiązana jest możliwość wbudowania cennego profilu oświetlenia LED po spodniej stronie kasety, w dyskretny sposób.



Najwyższa jakość, najlepsze technologie a do tego dobry wygląd? Z TOPLINE CASSETTE to żaden problem! To dzieło sztu

ki może okazać pełnię swoich możliwości w przypadku dużych tarasów, dzięki szerokości do 13000 mm i głębokości 4000 

mm. Nawet nie wspominając o wielu dodatkach: możliwości zadrukowania tkaniny markizy, ponad 200 kolorach specja

lnych wzornika RAL, systemowi Variovolant do 1500 mm, zdalnie sterowanemu lub niezwykle cichemu silnikowi  SUPERSILENT, 

punktowemu oświetleniu LED, ogrzewaniu, czujnikowi słońca i wiatru i, i, i... W tym produkcie wszystko jest SUPER!



PERGOLINE to JEDYNA osadzona na podporach struktura wykonana z tkaniny, zapewniająca zacienienie tarasów. W przeciwieństwie do 

pozostałych rozwiązań przeznaczonych dla ogródków zimowych nie wymaga ona stosowania konstrukcji nośnej, ponieważ montaż realizo

wany jest przy użyciu wsporników naściennych lub dachowych i stojaka. Mają Państwo duży taras, a pojedyncza instalacja o wymiarach 4 x 7 m 

lub 6 x 6 m nie spełnia oczekiwań? Zamówcie zatem Państwo PERGOLINE jako instalację wielokrotną i ustawcie w szeregu dowolną ich liczbę!



Idealna realizacja funkcji i regulacja natężenia światła. Dzięki wykonanej ze napinanych, szklanych listew żaluzji ISODESIGN płynna 

regulacja ilości wpadającego światła lub ochrona wzroku od wewnątrz, w dowolny sposób, to dziecinnie proste zadanie. A najlepsze 

jest to, że przy maksymalnej powierzchni zacienienia wynoszącej 2,5 m² nie trzeba rezygnować z aspektu dekoracyjnego – organi

zacji i upiększania przestrzeni! Z tego punktu widzenia idealnym rozwiązaniem jest również wybór spośród 43 barw płytek żaluzji.



Ogród zimowy to klejnot każdego domu, a nasz produkt XLINE to jego ukoronowanie! Dzięki nachylanej pod kątem dochodzącym do 

90° instalacji XLINE można zacieniać prostokątne powierzchnie o wymiarach dochodzących do 8 x 6 m – lub znacznie większe, 

dzięki łączeniu instalacji ze sobą! Położenie przeszklenia nie odgrywa przy tym żadnej roli: może być ono poziome, ukośne 

lub pionowe. Tkanina jest wysuwana dzięki instalacji przeciwstawnej: zapewnia ona napięcie tkaniny w dowolnym położeniu.



Mamy zaszczyt przedstawić – SKY MULTI wcielenie elegancji. Projektowanie staje się dziecinnie proste – należy wybrać barwę

ozdobnego pasa dopasowaną do barwy skrzynki lub fasady domu, spośród ponad 200 barw wzornika RAL! Szerokość 

pojedynczej instalacji dochodząca do pięciu metrów, smukłe szyny prowadzące, nie zakłócające ładnej fasa

dy, lub wykonanie z linami napinającymi w przypadku dużych, przeszklonych powierzchni – wszystko jest możliwe!



Elegancja, styl – ZIPLINE to nie tylko dobra figura techniczna, ale również coś dla

oczu. Do Państwa należy decyzja, czy osłonę wzroku należy zamontować w postaci kątowej lub okrągłej, czy też nawet zupełnie niewidoczną pod

osłoną tynku. System ZIPLINE z okrągła osłoną umożliwia zacienienie sensacyjnych sześciu metrów – a ponad

to z zachowaniem idealnego napięcia tkaniny! Zintegrowana ochrona przed owadami to element zaiste oczywisty.



Zaokrąglona, elegancka konstrukcja skrzynki? Chętnie, ale niech będzie również sprytna! Co powiemy na ochronę 

przed włamaniem dzięki zabezpieczeniu przed podnoszeniem pancerza i rozpoznawaniu przeszkód, w połączeniu 

ze zintegrowaną ochroną przed owadami zapewnianą w postaci rolety lub ramy obrotowej? Regulowane osłony szyn 

prowadzących można dopasować do ukośnego położenia parapetu, a dzięki naszej technologii wykorzystującej ob

rót rolki w prawą stronę, czyszczenie pancerza od wewnątrz staje się dziecinnie łatwe. TO dopiero sprytne rozwiązanie!
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