
Solární markýza je ideálním spojením účinné ochrany proti přehřátí s pohodlnou obsluhou.  

Markýza Solar je inovativní výrobek s inteligentním systémem 
automatického ovládání v závislosti na intenzitě slunečního 
svitu. Úlohu čidla plní fotovoltaický panel, který ve spojení se 
speciálním elektronickým systémem reaguje na sluneční paprsky. 
V létě, v případě zvýšené intenzity slunečního svitu se markýza 
automaticky rozvine a chrání místnost před nahříváním. 
V případě oblačnosti se markýza automaticky svine a zvýší tak 
přísun přirozeného světla.

Díky tomu, že markýza zachytí sluneční záření ještě před 
zasklením, teplo se odráží ven a nepronikne dovnitř, takže 
během slunného léta mnohem lépe chrání před nahříváním 
ve srovnání s vnitřními doplňky. Markýza zajišťuje až 
8krát účinnější ochranu před nahříváním než v případě 
použití vnitřních doplňků. Současně umožňuje přísun 
přirozeného osvětlení a vizuální kontakt s okolím.  

Markýza Solar může být řízena v jednom ze tří režimů:
- automaticky (automatické rozvinutí a svinutí)
- poloautomaticky (automatické rozvinutí a svinutí pomocí dálkového ovládání),
- dálkově pomocí přiloženého ovladače, který je součástí výbavy markýzy. 

Na okraji látky je zataven pásek se zipem, který udržuje 
správné napnutí tkaniny mezi vodicí lištou a zabraňuje 
vypadávání látky z vodicí lišty. Takovéto spojení látky s 
profilem zvyšuje její odolnost proti větru. Toto řešení vydrží 
nárazy větru o rychlosti do 120 km/h a bočního větru až do 
220 km/h.

Markýza se upevňuje na okno bez nutnosti napájení z el. sítě. Konstrukce markýzy VMZ plní 
funkci moskytiéry. Markýza VMZ Solar je dokonalým řešením pro rodinné domky a veřejné 
budovy. 

Markýza Solar zlepšuje ergonomii práce. Zajišťuje 
rovnoměrné rozložení intenzity světla, poskytuje očím vizuální 
komfort a chrání je před škodlivými účinky odrazů, zejména 
při práci s počítačem. V prostorách se zataženou markýzou 
se oči neunavují tak jako v místnosti, kde je rozložení intenzity 
světla nerovnoměrné. 

Markýzy
AMZ Solar pro střešní okna
VMZ Solar pro svislá okna
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Okno do plochých střech D_C prosvětluje přirozeným světlem interiér  budov s plochou 
střechou, umožňuje větrání prostor a garantuje ideální termoizolační parametry. Okno je 
standardně vybaveno bezpečnostním zasklením se zvýšenou odolností proti vloupání třídy 
P2A. V okně může být použito rovněž super energeticky úsporné zasklení U8 (Uskla=0,3W/m2K). 
Okno s tímto zasklením má vynikající součinitel prostupu tepla U=0,55W/m2K (dle normy EN 
1873*) pro celé okno DEC-C U8. Okno je dostupné ve třech 3 verzích: s elektrickým ovládáním, 
s manuálním ovládáním a neotevíratelné. V okně je možno použít jak markýzu, která chrání 
před nahřátím místnosti, tak vnitřní doplňky. 

Okenní rám je vyroben z vícekomorových PVC profilů, 
které jsou uvnitř vyplněny termoizolačním materiálem 
(polystyrénem). Zevnitř viditelný povrch ostění je bílý. Shora je 
okno kryto mechanicky odolnou polykarbonátovou kopulí, 
která může být čirá nebo matná. 

Z široké nabídky oken do plochých střech jsou rovněž 
dostupná okna ve verzi bez kopule. Vysoká energetická úspora 
a možnost výroby atypických rozměrů jsou důležitými klady 
tohoto systému. Okno může být vyrobeno v atypických 
rozměrech, na určitý rozměr montážního otvoru nebo 
přizpůsobeno rozměrům starých světlíků během jejich 
výměny. 

Montáž světlíku je možná v rozsahu 0-15°. Světlík může být umístěn na dodatečném 15cm 
nástavci, který umožňuje světlík zvednout a použít ho např. na zatravněné střechy. 
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Markýza velmi účinně chrání interier před 
nahříváním. Dovnitř projde pouze kolem 4-14 % 
(v závislosti na materiálu) slunečního záření. 

*Výsledek pro rozměr okna 120x120cm.



Super termoizolační půdní schody LWT jsou vhodné pro pasivní stavby, ve kterých je 
důraz kladen na minimalizaci tepelných ztrát. Ideálně se hodí pro montáž v místech s velkým 
teplotním rozdílem mezi vytápěným půdním prostorem a neužitkovou půdou. 

Speciální 8cm poklop vyplněný pouze termoizolačním 
materiálem (polystyrénem) tvoří dokonalou bariéru omezující 
teplotní ztráty. 

Nová konstrukce závěsů vede jejich pohyb tak, že se v 
průběhu otevírání žebřík automaticky odklání od poklopu 
a tím umožňuje pohodlnou manipulaci.
Malá hmotnost a inovativní způsob uchycení poklopu na tzv. 
klik umožní montáž schodů jednou osobou.

Půdní schody LWT
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