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CHYTRÁ ŘEŠENÍ

BYDLENÍ

Využijte možnosti doplnit k markýzám poháněných motorem čidla sluneční, 
větrná a otřesová, která vám ušetří práci se zatažením markýzy k večeru 
a která vám pomohou předejít nechtěným škodám při silném větru. 
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DESIGN 

Kazetový systém většiny našich markýz zajistí 
elegantní a nerušivý vzhled při zataženém stavu 
a zároveň chrání látku před nepříznivými vlivy počasí, 
když zrovna nestíníte. Luxusnější markýzy lze navíc 
doplnit integrovaným LED osvětlením, které večer 
navodí příjemnou atmosféru, a elektricky ovládaným 
spouštěcím volánem.

KOMFORT

O Vaše pohodlí se postará el. pohon markýzy, který 
lze ovládat pomocí dálkového ovladače nebo mobilní 
aplikací u řídících jednotek TaHoma a Connexoon. 
Tyto řídící jednotky zároveň umožňují sjednotit 
ovládání markýz a ostatní stínící techniky Vekra.

KVALITNÍ LÁTKY

Všechny látky z našeho širokého sortimentu jsou 
naimpregnovány ochranným přípravkem,  
který je chrání před promoknutím a znečištěním.  
Použití kvalitních materiálů a zpracováním  
zaručuje dlouhou životnost a stálost barev  
(10 let záruka na odolnost proti plísním  
a trvanlivost barev).

MONTÁŽ

Pro montáž markýz používáme kotvy Fischer Thermax, 
které umožní kotvení přes již hotovou kontaktně 
zateplenou fasádu o tloušťce až 170 mm. Díky tvaru 
a skladbě kotvy je zajištěna jednoduchá a rychlá 
montáž s přerušením tepelného mostu.

Prožijte krásný den na balkoně či terase v příjemném stínu pod venkovními markýzami.  
Markýzy vás spolehlivě ochrání nejen před slunečními paprsky, ale díky speciální povrchové 
úpravě si poradí i s mírným deštěm. Posezení pod markýzami si tak užijete v horkém létě  
i za nevlídného počasí.

MARKÝZY VEKRA 
OCHRÁNÍ PŘED SLUNCEM I MÍRNÝM DEŠTĚM



TYPY VOLÁNŮ 

PŘEHLED MARKÝZ 

NA DETAILECH
ZÁLEŽÍ

MARKÝZY VEKRA
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Typ
kazetová markýza, návin není při staženém 
stavu viditelný

Šířka 2050 – 5000 mm

Výsuv 1500 – 3000 mm (skokově po 250mm)

Volán 3 typy s výškou 210 mm

Ovládání klika nebo motor

Emma

Typ
kazetová markýza, návin není při staženém 
stavu viditelný 

Šířka 2750 – 7000 mm, možnost spřažení markýz  
až do celkové šíře 12 m (2 ks markýzy)

Výsuv 2000 – 4000 mm (skokově po 500 mm)

Volán 3 typy, výška 210, 250 a 300 mm

Výsuvný volán elektricky ovládaný o výšce 500 – 1500 mm

Ovládání pouze motorem

Doplňky
možnost integrovaného osvětlení ve spodní 
části profilu

Olivia

Typ
markýza s nosným profile, pohledový návin 
látky; možnost polokazety nebo stříšky

Šířka 2000 – 7000 mm

Výsuv 1500 – 4000 mm (skokově po 250 mm)

Volán výška 210 mm, 3 typy

Ovládání klika nebo motor

Varianta 1) možnost křížových ramen pro případ většího 
výsuvu než je šířka, 2) možnost dodání 2 podpěr 
výpadového profilu pro manuální ovládání

Stela

Typ
kazetová markýza, návin není vidět při  
staženém stavu

Šířka 2550 – 7000 mm, možnost spřažení markýz  
až do celkové šíře 12 m (2 ks markýzy)

Výsuv 2000 – 3500 mm (skokově po 500 mm)

Volán výška 210 mm, 3 typy

Ovládání klika nebo motor

Doplňky 
integrované osvětlení do spodní části profilu  
(na přání)

Dakota

Rozměry markýz nelze volit libovolně. Do 6 m je nutné dodržet zjednodušené pravidlo: min. šířka = výsuv + 600 mm. Rozměry nad 6 m nutno projednat s odborným konzultantem.


