AZUR SG2400
Markýza s kloubovými rameny
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Ochranná stříška
optimálně chrání látku
a komponenty

Markýza je ve výrobním
závodě kompletně
sestavena

www.stobag.cz

AZURSG2400
SG2400
AZUR
Markýza sGelenkarmmarkise
kloubovými rameny

Produktmerkmale
– Stabile Vierkant-Tragrohr-Markise
– Einfache und stufenlose Neigungsverstellung
AZUR SG2400 je markýza s kloubovými rameny sestavená na čtyřhranném nosném
– Modernes
Design
bei Schutzdach
profilu.
Je vhodná
především
pro využití v privátním sektoru pro zastínění balkonů
–
Manueller
Antrieb
über Endanschlag-Getriebe
a teras.
oder Motorantrieb

Široká nabídka barev viz. 1.5

min. 180 cm
max. 700 cm

•
•
•
•
•
•
•

Stabilní a cenově výhodná clona s čtyřhranným nosným profilem o rozměrech 35 x 35 mm
Kloubová ramena s integrovanými napínacími pružinami
Jednoduché a plynulé nastavení sklonu markýzy při montáži 5°- 75°
Na výběr je několik typů konzol pro montáž markýzy na stěnu, do stropu a na krokve
Ochranná stříška (za příplatek) optimálně chrání látku a komponenty
Markýza je potažena vysoce kvalitní akrylovou látkou s možností širokého výběru designu
Markýza min.
je ve180
výrobním
závodě kompletně
cm
min. 150 cmsestavena a seřízena s ohledem na
max.zjednodušení
700 cm
max. 300 cm
maximální
montáže
• Standardní ovládání kuželovou převodovkou s nasazovací klikou, za příplatek elektromotorem
0°– 60°
0°– 60°
0°– 45° *
0°– 45° *
* über 600 cm TB bzw. mit Tuchwellenstütze

min. 150 cm
max. 300 cm
5° – 75°

0°– 60°
0°– 45° *

3, (Ausladung > 250 cm Class 2)

Dodávka výrobku zahrnuje:

Kompletní markýzu včetně kvalitní akrylové látky (možnost výběru ze široké nabídky designu cenové skupiny 1).
Přední
profil S818 do šířky 500 cm nebo SG217 nad 500 cm*, kloubová výsuvná ramena SG250, kuželovou převodovku
Lieferumfang
S815/4
cm nebo
S865/1 pro výsuv nad 200 cm a ovládací kliku do 150 cm.
Tuch: do výsuvu
Standard200
Acryl-Tuch
PG1 auspřevodovku
STOBAG-Collection
Základní
konstrukce
je bílá RAL 9010 a stříbrná RAL 9006.
Gestell: barva
RAL 9006
und RAL 9010
Clona
a seřízená,
montážního
materiálu
konzolí.
Antrieb:je sestavená
Getriebe mit
Endanschlagbez
und Kurbel
bis max. Höhe
150 cm bisaTB
600 cm, über TB 600 cm Getriebe mit Freilaufzapfen oder Motorantrieb E ohne Hirschmannstecker
Konsolen:
S221/1
* sGelenkarme:
objednanou
ochranou stříškou vždy přední profil SG217
SG250
Ausfallprofil: S818 bis TB 600 cm, SG217 über TB 600 cm
Lieferung:
Markise komplett zusammengebaut mit aufgezogenem Tuch, ohne Befestigungsmaterial
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Technické informace (údaje v mm):
Technik (Masse in mm)

Wandmontage
Montáž na zeďohne Schutzdach
(SG217
l)
(SG217Ausfallprofi
Přední profil)

Deckenmontage
ohne Schutzdach
Montáž
do stropu
(SG217 Ausfallprofi
l)
(SG217
Přední profil)

Wandmontage
Schutzdach
Montáž
na zeďmit
s krycí
stříškou
(SG217 Ausfallprofi
l)
(SG217
Přední profil)

S221/1
S221/1
Konzole
Konsole

S221/5
S221/5
Konzole
Konsole

S225
S225
Krokvová
konzole
Dachsparrenlager
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