
Premium quality
made in Germany

Markiza 
Plaza Viva 
LED



ŠIRINA
IZTEG
UPRAVLJANJE
OHIŠJE (š x v)
KRMILJENJE

max. 600 cm
max. 500 cm
elektromotor
166 x 323 mm
stensko stikalo (230V), brezžično stikalo s 
sprejemnikom, daljinski upravljalnik, 
senzor veter/sonce/dež

Markiza Plaza Viva je namenjena predvsem za senčenje in 
zaščito pred deževnimi dnevi vašega zunanjega prostora. Je 
zelo obstojna v močnejšem vetru in se skladno integrira v 
končno podobo vašega objekta. Optistretch varianta, kjer je 
ZIP zadrga privarjena na samo platno, poteka po notranjem 
vodilu v stranskih vodilih. Tehnične inovacije, kot so teleskopski 
steber, OptiStretch, integrirana LED točkovna svetila ter ročno 
gnan integriran vertikalni rolo PLUS na sprednjem profilu vam 
uresničijo vse želje v enemu senčilu.

LASTNOSTI
•	 vsi	sestavni	deli	so	izdelani	iz	kovanega	ali	ekstrudiranega	

aluminija
•	 možnost	teleskopskega	stebra	na	eni	strani	tende,	za	hitrejše	

odvodnjavanje vode, integriran žleb za odtok vode
•	 možnost	dodatnega	designerskega	stenskega	profila
•	 Valance Plus vertikalni rolo vam nudi dodatno zasebnost in 

senco, ko ga ne potrebujete pa ga zvijete v utež tende.
•	 možnost	LED	osvetlitve	v	kaseti	ali	brez	
•	 vašo	tendo	lahko	dodatno	opremite	tudi	s	designerskim	

oglatim grelcem Tempura Quadra infrardečim grelecem

BARVE
Izbirate lahko iz širokega nabora 56 standardnih barv, od tega 9 
trend strukturnih barv, ter 47 RAL barv.

PLATNA
V kolekciji je preko 200 različnih vzorcev, tako da boste lahko 
izbrali tistega, ki najbolj ustreza vašemu okusu.

Pester izbor, profesionalna montaža in servis 
zunanjih žaluzij, screen rolojev, tend, pergol, 

senčnikov, zasenčitvenih jader, komarnikov, rolet, 
notranjih rolojev, plise in Duette senčil, notranjih 
žaluzij, lesenih žaluzij, ter panelnih, lamelnih in 

rimskih zaves vrhunskih proizvajalcev.
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Vertikalni rolo Valance Plus zagotavlja 
dodatno zasebnost in senco

LED osvetlitev z možnostjo 
reguliranja jakosti osvetlitve

Tempura Quadra infrardeči 
grelec v barvi ohišja
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323 mmPlaza Viva 
OptiStretch

LED

Možnost teleskopskega stebra na eni strani 
markize, za hitrejše odvodnjavanje vode

Platno poteka izven 
stranskih vodil

Platno poteka v vodilu, preko 
ZIP zadrge po stranskih vodilih

Stretch sistem OptiStretch sistem


