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TRENDLINE
Markizës
Modernus dizainas
Maksimalus stabilumas

Geriausia apsauga
nuo saulës
TRENDLINE markiziø dizainas stilingas ir
ðiuolaikiðkas. Tai naujos kartos produktas
garantuojantis aukðèiausià kokybæ. Ateitis priklauso
italiðkam dizainui, kuriame iðreikðtos aiðkios linijos.
Jø populiarumas palaipsniui keièia pastaraisiais
metais madingas apvalias formas. Suderinus ðias
formas su naujais pastatø architektûros sprendimais
gauname nepakartojamà deriná.

Stiprios alkûnës

tvirtos markizës pagrindas
Pagrindinis TRENDLINE terasiniø markiziø
bruoþas yra ðarnyrinës alkûnës su projekcija
iki 3500 mm ilgio. Markizës yra iðbandytos
ekstremaliausiomis sàlygomis ir garantuoja
70 000 suskleidimo/iðskleidimo ciklø sekà. Á
alkûnes ámontuoti galios dirþai ir dvigubos
spyruoklës optimizuoja jø galià ir palaiko
ilgalaiká audinio átempimà.

PATARIMAS
Markizes nuolydþio reguliavimas
Su specialia rankena Jûs galite reguliuoti
TRENDLINE markizës nuolydþio kampà. Taip
galite

apsisaugoti

nuo

saulës

spinduliø

rudená. Daugeliui kitø markiziø sureguliuoti
norimà nuolydá, reikia ádëti þymiai daugiau
pastangø ir laiko.

Patirtis

dizainas ir funkcionalumas
to
EN13561
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Kaip ir visos mûsø siûlomos terasinës markizës,
taip ir TRENDLINE markizës turi TÜV ir CE
sertifikatus. Markizës yra pagamintos ið
aukðèiausio kokybës korozijai atspariø medþiagø
ir dangø, todël konstrukcijoms yra suteikiama 5
metø garantija nuo aplinkos poveikio.

METØ
GARANTIJA

A = 212 mm

TRENDLINE
Aukðèiausios kokybës technologijos ir medþiagos
reiðkia, kad TRENDLINE markizës yra aukðtos
kokybës produktas. Net ir bazinis TRENDLINE
modelis, atviro tipo markizë, turi funkcijas, kurios
paprastai bûna prie pilnos komplektacijos
produktø. Galima didesnë markizës projekcija nei
plotis.

A = 193 mm

P = 257 mm

P = 267 mm

TRENDLINE CASSETTE
Patraukli akiai aliuminio kasetë apsaugo nuo
nepageidaujamo aplinkos poveikio ne tik audiná,
bet ir markizës alkûnes.
Plonas ir stilingas dizainas bei nesenstanti
elegancija suteikia TRENDLINE kasetinei markizei
išskirtines pozicijas markiziø rinkoje.

Daugiafunkcinio

dizaino akcentai
Terasines markizes siûlome su AKRILO
pluoðto ir POLIESTERIO pluoðto audiniais.

UV apsauga

Akrilo pluoðto audiniai yra aukðtos kokybës
markizëms skirti audiniai, kuriuos gaminant
yra áausta keletas papildomø siûlø, tad jie
idealiai tinka lauko sàlygoms. UV apsauga
pagal UV Standartà 801, svyruoja nuo 40 iki
80.

Savaime besivalantis audinys
„Swela“ sunsilk SNC yra aukðtøjø
technologijø poliesterio audinys. Medþiagos
turi puikias savybes, tokias kaip nano, dël
kurio atsiranda savaiminio valymosi efektas.
UV blokatoriai apsaugo þmogaus odà ir
audiná. Taip pat ðis audinys yra nepaprastai
patvarus.
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Derinant audiná reikia nepamirðti ir markizës
aksesuaro - lambrekeno. Siûlome rinktis tiesø
arba netradiciná lambrekenà su bangele.

Audiniai su papildomomis savybëmis
„TexGard - Easy-Clean“

Specialus tekstiles apdirbimas suteikia jam papildomas savybes:
žema purvo absorbcija, aukštà vandens nepralaidumo lygá. Del
specialios medžiagos tvirtinimo sistemos, šios audinio savybës yra
ilgalaikës.
Easy-Clean

„All-Weather“
Tai specialaus audimo akrilo pluoðto audinys, turintis papildomà
padengimà ið vienos pusës, kuris leidþia naudoti markizæ ne tik
ðvieèiant saulei, taèiau ir esant dulksnai ar nestipriam lietui.

Eco-Tex Standard 100
Eco-Tex Standard 100 yra bandymø ir sertifikavimo
sistema, kuri užtikrina, kad tekstiles gaminiai yra
saugûs naudoti ir neturi kenksmingø medþiagø.

Apsauga nuo perkaitimo

All-Weather

Naudokite markizes, kad galëtumëte sumaþinti saulës
radiacijos pavojø, taip pat apsaugoti namus nuo
perkaitimo.

RAL 9010

RAL 9006

Markizës rëmø spalvos
Standartinës spalva pagal RAL paletæ yra 9010. Pagal specialius
uþsakymus galima uþsakyti ir kitø spalø konstukcijas, t.y. RAL 9006
- sidabrinë, RAL 1015 - dramblio kaulo, RAL 7016M -grafitinë.
RAL 1015

RAL 7016M

Ðildymas ir apðvietimas
Jei diena baigiasi, tai der nereiðkia, kad Jûs
turite persikelti ið kiemo á kambará. Pritvirtinami
ðviestuvai ir infraraudonøjø spindukiø ðildytuvas
leis Jums mëgautis ankstyvu vakaru ar
sutemomis. (Pagal spec. uþsakymus).

Apsauginis stogelis nuo
lietaus
Galima uþsakyti papildomà apsauginá stogelá
nuo lietaus.

Montavimas ir eksploatavimas
Iðskleidþiamas markizes paprasta sumontuoti. Jas galima montuoti
prie sienos, ant lubø ar net ant gegniø. Galimi tvirtinimo bûdai prie
apðiltintø ar kitokiø fasadø.

Montavimas prie
sienos

Kai kalbama apie markiziø valdymà, TOPLINE modeliams yra kà
pasiûlyti. Ðios markizës kaip ir daugelis kitø markiziø yra valdomos
rankiniu bûdu, taèiau viskà galima supaprastinti naudojant elektriná
variklá, kuris valdomas distancinio pulto pagalba.

230 V variklis

distancinis valdymas

rankena

Pavësis po markize þinoma priklauso nuo saulës padëties ir
markizës sureguliavimo kampo. Kai saulë yra þemiausiai arba
vakarø pusëje, patartina sureguliuoti markizæ maþesniu kampu
(markizës priekis arèiau þemës). Kitas bûdas - reguliuojamo ilgio
vertikaliai iðskleidþiamas lambrekenas.
Montavimas prie
lubø

Aukðta saulë
Pvz.: pietinë pusë

Þema saulë
Pvz.: vakarinë pusë

PATARIMAS
Paprastai tik sertifikuoti specialistai turi teisæ árengti WO&WO
produktus. Jei ði sàlyga yra nevykdoma, Jums negali bûti
suteikiama ástatymu numatyta dviejø metø garantija.

Montavimas prie
gegniø

Komfortas vieno
mygtuko paspaudimu
Ðviesa ir pavësis vieno mygtuko paspaudimu.
Daþnai

bûna

nepatogu

iðskleisti

ar

suskleisti

markizæ naudojant rankenà, ájungti ðviesà, kai
jungiklis yra pastato viduje. Sprendimas - pilnai
motorizuota markizë. Á markizës bûgnà dedamas
elektrinis variklis, papildomi davikliai, visa tai gali
bûti

valdoma

vieno

distancinio

pulto

pagalba.

PATARIMAS
KOMFORT AS BE MYGTUKØ SPAUDINËJIMO
Vëjo/saulës jutiklis matuoja vëjo stiprumà ir ðviesos
intensyvumà.

Kai

pradeda

ðviesti

saulë,

markizë

iðsiskleidþia automatiðkai. O jei pradeda pûsti stiprus
vëjas - markizë automatiðkai suskleidþiama.

PATARIMAS
JEI LAUKE TAMPA LABAI VËJUOTA
Markizes turi buti apsaugotos nuo pernelyg smarkaus vejo.
Radijo vejo jutiklis suteikia paprasta sprendima. Šis
naujoviškas jutiklis matuoja judesius nuo markizes audinio,
ir jei vejo greitis pasiekia tam tikra lygi, markizë
automatiškai suskleidþiama. Tai patikimai apsaugo Jusu
markizæ.
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