STÍNÍCÍ TECHNIKA
Kotvení do zateplené fasády
Při montáži do zateplené fasády je nutné dbát na to, aby tepelná izolace domu plnila svou
funkci a nebyla narušena tepelnými mosty. Je třeba zvolit vhodný upevňovací systém. Při
použití nevhodného ukotvení dochází ke znehodnocování zateplení a jeho funkce. Vznikají
nežádoucí bodové tepelné mosty, může dojít ke kondenzaci vodních par, navlhnutí tepelného
izolantu a rychlému korodování upevňovacích prvků. S použitím kvalitních kotvících
systému nemusíte mít strach o znehodnocení vaší investice do zateplení domu.

K upevnění markýz do zateplené fasády používáme unikátní a ověřený systém Fischer
Thermax 12/16. Systém Thermax 12/16 je velmi univerzální, lze ho využít při kotvení do
izolace tloušťky od 60 do 170 mm a do všech standardních stavebních materiálů (plná pálená
cihla, cihla typu Porotherm, beton apod.). Fischer Thermax neřeší pouze statický problém, ale
pomáhá při redukci přenosu tepla fasádou.

Upevňování pomocí systému Fischer Thermax probíhá za použití
chemických kotev.

STÍNÍCÍ TECHNIKA
Levnější alternativou k systému Thermax jsou závitové tyče,
vyráběné v naší zámečnické dílně. Závitové tyče zamezují vzniku
tepelných mostů při kotvení do zateplené fasády. Jsou vyráběné
přímo na míru dle potřebné délky s ohledem na tloušťku zateplení
a požadovanou nosnost. Stejně jako Thermax jsou závitové tyče
upevňovány pomocí chemických kotev.

Typy ovládání markýz
Volitelné ovládání podle jednotlivých typů. Nejvýznamnějším a nejvyužívanějším ovládáním
je převodovka s odnímatelnou klikou. Pro komfortnější ovládání nabízíme elektromotor s
mechanickým dorazem nebo radiové ovládání. Markýza může myslet i za vás s pořízením
ovládání automatické se senzory slunce - vítr.
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Motorizace markýz
Usnadnit si běžné denní činnosti patří v dnešní hektické době již k samozřejmosti. Stejně tak
si můžete velmi usnadnit a zpříjemnit ovládání vaší markýzy.

Pro automatického ovládání můžete volit mezi mechanickým motorem
s tlačítkovým spínačem

nebo, pro ještě komfortnější užívání, radiový motor s dálkovým
ovladačem.

K motorovému ovládání markýz má zákazník možnost vybírat ze široké škály doplňků:
Otřesová čidla
Větrná čidla
Sluneční a větrná čidla

STÍNÍCÍ TECHNIKA
S optimálním řešením pro vaši markýzu vám ochotně poradí náš technik.
Námi dodávané markýzy jsou osazeny elektronickými komponenty zavedené značky Somfy,
čímž zaručujeme svým zákazníkům kvalitu a bezporuchový provoz

.
Pro případ výpadku elektrického proudu je možné markýzy osadit motorem s NKH (nouzová
klika).
Nouzová klika se zavěsí do oka na okraji markýzy. Při této manipulaci je důležité dbát na
nastavení koncových dorazů, nesmí být přejety. Při svinováni, příp. rozvinuti markýzy nechat
vůli 10 cm. Nenavinout popř. nesvinout až na doraz. Došlo by k poškození motoru!

