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HORIZONTÁLNÍ KLOUBOVÉ MARKÝZY

B O H E M I A F L E X

SIRIUS

PROTISLUNEČNÍ ZAŘÍZENÍ

HORIZONTÁLNÍ MARKÝZA
S KLOUBOVÝMI RAMENY A NOSNÝM PROFILEM

Jednoduchý tvar a rychlá montáž - to jsou přednosti markýzy Sirius.
Konstrukci markýzy tvoří konzoly, nosný profil, kloubová ramena, válec pro navíjení potahu, výpadový profil a ovládací mechanismus. Sklon ramen lze nastavit v rozmezí od 5° do 40°. Ve svinutém
stavu je možné markýzu chránit stříškou. Markýzu lze upevnit čelně na fasádu nebo do stropu.

BAREVNÉ
PROVEDENÍ

OVLÁDÁNÍ

RAL 9010 bílá
RAL 1013 krémová
RAL 8014 hnědá
RAL 9006 šedostříbrná
RAL 7011 šedá

Mechanicky klikou
Elektromotorem

POTAH

Markýzová látka

(odstíny dle vzorníku
Bohemiaflex CS)

VÝROBNÍ
ROZMĚRY

MAX (šířka x vyložení)
8 500 x 3 500 mm
MIN (šířka)
1 975 mm

Plastové díly pouze v bílé
nebo černé barvě.

MOŽNOSTI
ZA PŘÍPLATEK

 elektromotory
 automatické řídící jednotky, ovladače a vypínače, rádiové řízení
 osvětlovací těleso, tepelný zářič
 ovládací kliky v ostatních odstínech RAL (plasty rukojetí vždy bílé)
 reklamní potisky
 stříška
 podložky pod konzoly pro zateplené fasády
 vzpěry výpadového profilu – při větším vyložení dodávají markýze vyšší stabilitu

HORIZONTÁLNÍ KLOUBOVÉ MARKÝZY

B O H E M I A F L E X

RIVIERA

PROTISLUNEČNÍ ZAŘÍZENÍ

HORIZONTÁLNÍ MARKÝZA
S KLOUBOVÝMI RAMENY A NOSNÝM PROFILEM

Riviera s navíjecím volánem

Estetická konstrukce markýzy nachází uplatnění při stínění teras rodinných domů nebo balkonů,
ale je také vhodná pro komerční účely k zastínění restauračních zahrádek či výkladních skříní.
Konstrukci markýzy tvoří nosný profil, kloubová ramena, válec pro navíjení potahu, výpadový profil a ovládací mechanismus. Sklon ramen lze nastavit v rozsahu od 5° do 45°. Ve svinutém stavu je
možné markýzu chránit stříškou. Markýzu lze upevnit čelně na fasádu nebo do stropu.

BAREVNÉ
PROVEDENÍ

OVLÁDÁNÍ

RAL 9010 bílá
Mechanicky klikou
RAL 1015 slonová kost Elektromotorem
RAL 9006 šedostříbrná
RAL 7016 antracitová

POTAH

Markýzová látka

(odstíny dle vzorníku
Bohemiaflex CS)

VÝROBNÍ
ROZMĚRY

MAX (šířka x vyložení)
Jednomodul:
8 500 x 4 000 mm
Dvoumodul:
12 000 x 4 000 mm
MIN (šířka)
1 946 mm

MOŽNOSTI
ZA PŘÍPLATEK

 elektromotory
 automatické řídící jednotky, ovladače a vypínače, rádiové řízení
 osvětlovací těleso, tepelný zářič
 jiné odstíny RAL
 ovládací kliky v ostatních odstínech RAL (plasty rukojetí vždy bílé)
 reklamní potisky
 stříška
 podložky pod konzoly pro zateplené fasády
 vzpěry výpadového profilu - při větším vyložení dávají markýze vyšší stabilitu
 navíjecí volán
 překrývací pruh potahu pro dvoumodulové markýzy
 mimoběžná ramena

TECHNICKÁ
INFORMACE

 Dvoumodul jsou dvě markýzy s děleným navíjecím válcem spojeným pomocí středové spojky. Navíjení potahu je
prováděno jedním pohonem. Technologickou mezeru mezi potahy o velikosti 85 mm je možné překrýt překrývacím pruhem o šířce 1 000 mm.
 Markýza s mimoběžnými rameny se používá v případech, kdy je šířka markýzy menší než požadované vyložení.
Lze aplikovat do šířky markýzy 3 950 mm a vyložení 3 500 mm.
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HORIZONTÁLNÍ KAZETOVÉ MARKÝZY

B O H E M I A F L E X

FETUNA

PROTISLUNEČNÍ ZAŘÍZENÍ

HORIZONTÁLNÍ POLOKAZETOVÁ MARKÝZA
S KLOUBOVÝMI RAMENY A NOSNÝM PROFILEM

Estetická a bytelná konstrukce markýzy nachází uplatnění při stínění teras rodinných domů nebo
balkonů a také hotelových teras. Díky svému velkému vyložení je vhodná i pro komerční účely při
stínění restauračních zahrádek a hotelových teras.
Konstrukci markýzy tvoří konzoly, nosný profil, kloubová ramena, válec pro navíjení potahu, ovládací mechanismus a celohliníková kazeta bez zadního krytu. Sklon ramen lze nastavit v rozsahu
od 5°do 35°. Markýzu lze upevnit čelně na fasádu nebo do stropu.

BAREVNÉ
PROVEDENÍ

OVLÁDÁNÍ

RAL 9010 bílá
RAL 1015 slonová kost
RAL 9006 šedostříbrná
RAL 7016 antracitová

MOŽNOSTI
ZA PŘÍPLATEK

Mechanicky klikou
Elektromotorem

POTAH

Markýzová látka

(odstíny dle vzorníku
Bohemiaflex CS)

VÝROBNÍ
ROZMĚRY

MAX (šířka x vyložení)
7 000 x 4 000 mm
MIN (šířka)
2 010 mm

 elektromotory
 automatické řídící jednotky, ovladače a vypínače, rádiové řízení
 osvětlovací těleso, tepelný zářič
 jiné odstíny RAL
 ovládací kliky v ostatních odstínech RAL (plasty rukojetí vždy bílé)
 reklamní potisky
 podložky pod konzoly pro zateplené fasády

HORIZONTÁLNÍ KAZETOVÉ MARKÝZY

B O H E M I A F L E X

ARESBOX

PROTISLUNEČNÍ ZAŘÍZENÍ

HORIZONTÁLNÍ KAZETOVÁ MARKÝZA
S KLOUBOVÝMI RAMENY BEZ NOSNÉHO PROFILU

Markýza Aresbox nabízí vynikající poměr kvality a ceny. Jedná se o celokazetovou markýzu zajímavého tvaru.
Konstrukci tvoří kazetový systém, konzoly, válec pro navíjení potahu, kloubová ramena a ovládací
mechanismus. Výpadový profil po stažení potahu uzavře prostor kazety. Sklon ramen lze nastavit
od 5° do 70° . Markýzu je možné montovat čelně na fasádu nebo do stropu.

BAREVNÉ
PROVEDENÍ

OVLÁDÁNÍ

RAL 9010 bílá
RAL 1013 krémová
RAL 9006 šedostříbrná
RAL 8014 hnědá
RAL 7011 šedá

MOŽNOSTI
ZA PŘÍPLATEK

Mechanicky klikou
Elektromotorem

POTAH

Markýzová látka

(odstíny dle vzorníku
Bohemiaflex CS)

VÝROBNÍ
ROZMĚRY

MAX (šířka x vyložení)
6 000 x 3 000 mm
MIN (šířka)
1 790 mm

 elektromotory
 automatické řídící jednotky, ovladače a vypínače, rádiové řízení
 osvětlovací těleso, tepelný zářič
 jiné odstíny RAL
 ovládací kliky v jiných odstínech RAL (plasty rukojetí vždy bílé)
 reklamní potisky
 podložky pod konzoly pro zateplené fasády
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HORIZONTÁLNÍ KAZETOVÉ MARKÝZY

B O H E M I A F L E X

AURORA

PROTISLUNEČNÍ ZAŘÍZENÍ

HORIZONTÁLNÍ KAZETOVÁ MARKÝZA
S KLOUBOVÝMI RAMENY BEZ NOSNÉHO PROFILU

Kazetová markýza Aurora najde díky svému subtilnímu designu uplatnění zejména v privátní sféře. Poskytuje účinnou ochranu před negativními účinky slunečního záření a vytváří příjemný stín,
který je tak žádoucí v horkém létě.
Konstrukci markýzy tvoří uzavřený kazetový systém, válec pro navíjení potahu, kloubová ramena
a ovládací mechanismus. Je tím vytvořena kompaktní, zcela uzavřená kazeta elegantního a zajímavého vzhledu. Mechanická převodovka je namontována z vnější strany kazety a je krytá krytkou. Výpadový profil kónického tvaru po stažení potahu uzavře prostor kazety. Markýzu je možné
montovat čelně na fasádu nebo do stropu. Sklon ramen lze nastavit v rozmezí od 5° do 70° při bočním uchycení a od 18° do 90° při stropním uchycení.

BAREVNÉ
PROVEDENÍ

OVLÁDÁNÍ

Všechna vyložení:
Mechanicky klikou
RAL 9010 bílá
Elektromotorem
RAL 9001 krémová
RAL 7016 antracitová se strukturou
Vyložení
2 500 a 3 000 mm:
RAL 9005 černá se strukturou
Sépiově hnědá
MOŽNOSTI
ZA PŘÍPLATEK

POTAH

Markýzová látka

(odstíny dle vzorníku
Bohemiaflex CS)

VÝROBNÍ
ROZMĚRY

MAX (šířka x vyložení)
5 500 x 3 000 mm
MAX (šířka x vyložení)
6 000 x 2 500 mm
MIN (šířka)
1 936 mm

 elektromotory
 automatické řídící jednotky, ovladače a vypínače, rádiové řízení
 osvětlovací těleso, tepelný zářič
 ovládací kliky v ostatních odstínech RAL (plasty rukojetí vždy bílé)
 reklamní potisky
 podložky pod konzoly pro zateplené fasády

HORIZONTÁLNÍ KAZETOVÉ MARKÝZY

B O H E M I A F L E X

BELLA

PROTISLUNEČNÍ ZAŘÍZENÍ

HORIZONTÁLNÍ KAZETOVÁ MARKÝZA
S KLOUBOVÝMI RAMENY BEZ NOSNÉHO PROFILU

Kazetová markýza Bella nalezne své místo díky subtilnímu designu a ostřejším tvarům zejména
v moderní architektuře. Kazeta přilne k fasádě, se kterou bude tvořit jeden harmonický celek.
Konstrukci markýzy tvoří kazetový systém, válec pro navíjení potahu, kloubová ramena a ovládací
mechanismus. Výpadový profil po stažení potahu uzavře prostor kazety. Sklon ramen lze nastavit
v rozmezí od 5° do 30°. Markýzu je možné montovat čelně na fasádu nebo do stropu.

BAREVNÉ
PROVEDENÍ

OVLÁDÁNÍ

Všechna vyložení:
RAL 9010 bílá
RAL 9001 krémová
Vyložení
2 500 a 3 000 mm:
RAL 7016 antracitová
se strukturou

MOŽNOSTI
ZA PŘÍPLATEK

Mechanicky klikou
Elektromotorem

POTAH

Markýzová látka

(odstíny dle vzorníku
Bohemiaflex CS)

VÝROBNÍ
ROZMĚRY

MAX (šířka x vyložení)
6 200 x 3 000 mm
MAX (šířka x vyložení)
6 500 x 2 500 mm
MIN (šířka)
2 220 mm

 elektromotory
 automatické řídící jednotky, ovladače a vypínače, rádiové řízení
 osvětlovací těleso, tepelný zářič
 ovládací kliky v ostatních odstínech RAL (plasty rukojetí vždy bílé)
 reklamní potisky
 podložky pod konzoly pro zateplené fasády
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VÝKLOPNÉ MARKÝZY

B O H E M I A F L E X

RIMINI

PROTISLUNEČNÍ ZAŘÍZENÍ

MARKÝZA S VÝKLOPNÝMI RAMENY

Tato markýza nachází uplatnění při zastínění prosklených ploch od přímého slunečního záření
a dotváří estetický vzhled budov. Je vhodná i pro zastínění balkonů a lodžií. Je možné ji využít
pro komerční účely při stínění výkladních skříní a je vhodným nosičem reklamních nápisů.
Konstrukci markýzy tvoří válec pro navíjení potahu, výklopná ramena s pružinami, výpadový profil
a ovládací mechanismus. Ramena je možné vyklopit do 170°. Markýzu lze ve svinutém stavu chránit stříškou upevněnou na zeď. Montáž je možné provádět na zeď (čelně) nebo do ostění.

BAREVNÉ
PROVEDENÍ

RAL 9010 bílá

MOŽNOSTI
ZA PŘÍPLATEK

OVLÁDÁNÍ

Mechanicky klikou
Elektromotorem

POTAH

Markýzová látka

(odstíny dle vzorníku
Bohemiaflex CS)

VÝROBNÍ
ROZMĚRY

MAX ŠÍŘKA: 5 000 mm
MIN ŠÍŘKA: 1 000 mm
MOŽNÁ VYLOŽENÍ:
600 mm, 800 mm,
1 000 mm, 1 200 mm,
1 400 mm, 1 600 mm
a 1 800 mm

 elektromotory
 automatické řídící jednotky, ovladače a vypínače, rádiové řízení
 osvětlovací těleso, tepelný zářič
 reklamní potisky
 stříška
 podložky pod konzoly pro zateplené fasády

SVISLÉ MARKÝZY

B O H E M I A F L E X

SCREENY CABRIO

PROTISLUNEČNÍ ZAŘÍZENÍ

SVISLÁ MARKÝZA

Vodící tyč

Screeny Cabrio je jednoduchá svislá markýza s bočním vedením bez kazety. Hodí se k zastínění
oken i pergol.
Markýzu tvoří konzoly, válec s potahem, ovládací mechanismus, zátěžový profil a boční vedení.
Markýzu Screeny Cabrio dodáváme se dvěma typy bočního vedení: nerezovými vodícími lanky
o 4 mm a nerezovými vodícími tyčemi o 10 mm. Hliníkový zátěžový profil je na koncích opatřen plastovými koncovkami, které slouží pro boční vedení. Montáž je možné provádět na zeď (čelně), do ostění a do stropu.
Vodící lanko

BAREVNÉ
PROVEDENÍ

OVLÁDÁNÍ

RAL 9010 bílá
Mechanicky klikou
RAL 1013 krémová
Elektromotorem
RAL 9006 šedostříbrná
RAL 9005 černá

MOŽNOSTI
ZA PŘÍPLATEK

POTAH

Markýzová látka
Technické tkaniny
(odstíny dle vzorníku
Bohemiaflex CS)

VÝROBNÍ
ROZMĚRY

MAX (šířka x výška)
4 000 x 3 000 mm
MIN (šířka)
800 mm

 elektromotory
 automatické řídící jednotky, ovladače a vypínače, rádiové řízení
 aretační pouzdro se šrouby (lze použít pouze u ovládání převodovkou
a vedení tyčí)
 jiné odstíny RAL, plastové díly vždy ve standardních odstínech RAL
 ovládací kliky v ostatních odstínech RAL (plasty rukojetí jsou vždy v bílé
barvě)
 reklamní potisky
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SVISLÉ MARKÝZY

B O H E M I A F L E X

SCREENY BOX

PROTISLUNEČNÍ ZAŘÍZENÍ

SVISLÁ KAZETOVÁ MARKÝZA

Screeny Box je moderní svislá markýza s bočním vedením a kazetou. Hodí se k zastínění oken i
pergol.

Vodící tyč

Markýzu tvoří konzoly, spodní konzoly, válec s potahem, ovládací mechanismus, hranatá kazeta,
zátěžový profil a boční vedení. Markýzu dodáváme se dvěma typy bočního vedení: nerezovými
vodícími lanky o 4 mm a nerezovými vodícími tyčemi o 10 mm. Hliníkový zátěžový profil je
na koncích opatřen plastovými koncovkami, které slouží pro boční vedení. Montáž je možné provádět na zeď (čelně), do ostění a do stropu.

BAREVNÉ
PROVEDENÍ

OVLÁDÁNÍ

RAL 9010 bílá
RAL 1013 krémová
RAL 9006 šedostříbrná
RAL 9005 černá

MOŽNOSTI
ZA PŘÍPLATEK

Mechanicky klikou
Elektromotorem

POTAH

Markýzová látka
Technické tkaniny
(odstíny dle vzorníku
Bohemiaflex CS)

VÝROBNÍ
ROZMĚRY

MAX (šířka x výška)
4 000 x 3 000 mm
MIN (šířka)
800 mm

 elektromotory
 automatické řídící jednotky, ovladače a vypínače, rádiové řízení
 aretační pouzdro se šrouby (lze použít pouze u ovládání převodovkou
a vedení tyčí)
 jiné odstíny RAL, plastové díly vždy ve standardních odstínech RAL
 ovládací kliky v ostatních odstínech RAL (plasty rukojetí jsou vždy v bílé
barvě)
 reklamní potisky

Vodící lanko

SVISLÉ MARKÝZY

B O H E M I A F L E X

BOHEMIASCREEN EXT

PROTISLUNEČNÍ ZAŘÍZENÍ

SVISLÁ KAZETOVÁ MARKÝZA

Markýza Bohemiascreen EXT nachází uplatnění při zastínění oken kancelářských budov, škol,
nemocnic i obytných budov. Snižuje potřebu využívání klimatizace v letních měsících a chrání
místnosti před UV zářením. Přispívá k vytváření příjemného pracovního prostředí a zvyšuje tím
pracovní výkon.
Markýzu tvoří celohliníková konstrukce. Válec je uložen v hliníkové kazetě. Kazeta (95 x 95 mm)
může být hranatá nebo zkosená s lištou. Spodní zátěžový profil je veden v hliníkových vodících
kolejnicích. Mezi potahem a kolejnicí je technologická mezera. Montáž je možné provádět na zeď
(čelně), do ostění a na rám okna.

BAREVNÉ
PROVEDENÍ

OVLÁDÁNÍ

RAL 9010 bílá
RAL 9001 krémová
RAL 8019 hnědá
RAL 7016 antracitová

MOŽNOSTI
ZA PŘÍPLATEK

Mechanicky klikou
Elektromotorem

POTAH

VÝROBNÍ
ROZMĚRY

Markýzová látka
Technické tkaniny

MAX (šířka x výška)
3 000 x 3 400 mm

(odstíny dle vzorníku
Bohemiaflex CS)

MIN (šířka)
800 mm

 elektromotory
 automatické řídící jednotky, ovladače a vypínače, rádiové řízení
 jiné odstíny RAL
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SVISLÉ MARKÝZY

B O H E M I A F L E X

SCREEN ZIP

PROTISLUNEČNÍ ZAŘÍZENÍ

SVISLÁ KAZETOVÁ MARKÝZA

Markýza Screen Zip je stínící systém, který zároveň poskytuje účinnou ochranu před větrem a hmyzem. Své uplatnění nachází při stínění oken veřejných i obytných budov. Snižuje potřebu využívání
klimatizace v letních měsících a chrání místnosti před UV zářením. Přispívá k vytváření příjemného
pracovního prostředí a zvyšuje tím pracovní výkon.
Markýzu tvoří celohliníková konstrukce. Válec je uložený v hliníkové kazetě. Kazety mohou být
ve velikostech: 95 mm - hranatá a zkosená s lištou, 105 a 125 mm - hranatá s lištou a zkosená
s lištou nebo 150 mm - hranatá s lištou. Unikátní systém zipu zajišťuje 100% napnutí potahu ve vodících kolejnicích a zamezuje vzniku technologické mezery mezi potahem a kolejnicemi. Zip je
přivařen k okrajům potahu a jeho zasunutím do PVC profilu uvnitř vodící kolejnice dojde k zajištění
potahu proti posunu. Montáž je možné provádět na zeď (čelně), do ostění a na rám okna.

BAREVNÉ
PROVEDENÍ

OVLÁDÁNÍ

RAL 9010 bílá
RAL 9001 krémová
RAL 7016 antracitová
hladká a se strukturou

MOŽNOSTI
ZA PŘÍPLATEK

Elektromotorem

POTAH

Technické tkaniny
(odstíny dle vzorníku
Bohemiaflex CS)

VÝROBNÍ
ROZMĚRY

MAX (šířka x výška)
6 000 x 6 000 mm
MIN (šířka)
800 mm

 elektromotory
 automatické řídící jednotky, ovladače a vypínače, rádiové řízení
 jiné odstíny RAL

Detail vodící kolejnice se zipem

SVISLÉ MARKÝZY

B O H E M I A F L E X

SANDRA EXT

PROTISLUNEČNÍ ZAŘÍZENÍ

SVISLÁ MARKÝZA

Převodovka uvnitř

Markýza Sandra EXT se používá k zastínění balkónů, pergol a prosklených ploch.

Převodovka vně

Markýzu tvoří konzoly, válec s potahem, ovládací mechanismus, zátěžová tyč a boční vedení. Vedení lze volit mezi ocelovými lanky potaženými PVC o 4 mm nebo nerezovými tyčemi o 10 mm.
Oba konce zátěžové tyče jsou opatřeny plastovými čepy s otvory, které slouží pro vedení markýzy
ve vertikálním směru. Montáž je možné provádět na zeď (čelně), do ostění a do stropu.

BAREVNÉ
PROVEDENÍ

OVLÁDÁNÍ

Libovolná barva RAL

Mechanicky klikou
Elektromotorem

POTAH

VÝROBNÍ
ROZMĚRY

Technické tkaniny

MAX (šířka x výška)
4 000 x 4 000 mm

Vrstvené
PVC 680 g/m2

MIN (šířka)
800 mm

Markýzová látka

(odstíny dle vzorníku
Bohemiaflex CS)

MOŽNOSTI
ZA PŘÍPLATEK

 elektromotory
 automatické řídící jednotky, ovladače a vypínače, rádiové řízení
 aretační pouzdro se šrouby (lze použít pouze u ovládání převodovkou
a vedení tyčí)
 ovládací kliky v ostatních odstínech RAL (plasty rukojetí jsou vždy v bílé
barvě)
 reklamní potisky
 stříška
 podložky pod konzoly pro zateplené fasády

13

14

TERASOVÁ KRYTÍ

B O H E M I A F L E X

PERGOLA LINIE

PROTISLUNEČNÍ ZAŘÍZENÍ

TERASOVÁ MARKÝZA

Jediná terasová markýza určena i k ochraně před deštěm díky potahu z pevného PVC, těsnění
a okapu.
Pergola Linie se skládá z válce pro roztahování a stahování potahu, vodících profilů, profilů pro
uchycení potahu, výpadového profilu a stojných noh. Mezi vodícími kolejnicemi a potahem je
vloženo těsnění. Voda je okapem svedena do stojných noh. Potah je ve svinutém stavu chráněn
stříškou, která je součástí výrobku. Montáž je možné provádět na zeď nebo do stropu. Minimální
sklon je 10°.

BAREVNÉ
PROVEDENÍ

OVLÁDÁNÍ

RAL 9010 bílá
V02 bronzová
V05 (podobná RAL 7016

antracitová se strukturou)

MOŽNOSTI
ZA PŘÍPLATEK

Elektromotorem

POTAH

Vrstvené PVC 760 g/m2

VÝROBNÍ
ROZMĚRY

MAX (šířka x vyložení)
Jednomodul:
4 500 x 5 000 mm
Trojmodul:
12 000 x 5 000 mm

 elektromotory
 automatické řídící jednotky, ovladače a vypínače, rádiové řízení
 osvětlovací těleso, tepelný zářič
 jiné odstíny RAL
 podložky pod konzoly pro zateplené fasády
 boční stínění Screen Zip

TERASOVÁ KRYTÍ

B O H E M I A F L E X

CUBOLA

PROTISLUNEČNÍ ZAŘÍZENÍ

TERASOVÁ MARKÝZA

Cubola je jedinečná terasová markýza pro náročné zákazníky. Její krása a specifikum spočívá
ve dvojím sklopném mechanismu. Jeden ovládá stahování a roztahování potahu, druhý pak naklápění celé markýzy. Cubola tak chrání i před nízkým sluncem a je navíc architektonickým prvkem na terase.
Cubola se skládá ze stojných noh, markýzy a horizontální clony pro změnu sklonu markýzy. Systém markýzy je ovládán tahem lan ve vodících kolejnicích a pružinami v jejím výpadovém profilu.
Cubolu ovládají dva elektromotory – jeden pro markýzu a jeden pro horizontální clonu.
Cubola umožňuje širokou škálu instalace a je tak variabilním společníkem pro každou terasu. Lze
ji opatřit svislým stíněním Screen Zip a ochránit prostor pod Cubolou před slunečním zářením
i hmyzem.

BAREVNÉ
PROVEDENÍ

OVLÁDÁNÍ

RAL 9010 bílý lesk
RAL 7016 antracitová
se strukturou

Elektromotorem
(2x elektromotor RTS)

POTAH

Markýzová látka

(odstíny dle vzorníku
Bohemiaflex CS)

VÝROBNÍ
ROZMĚRY

MAX (šířka x vyložení x výška)
Jednomodul:
5 000 x 5 000 x 3 000 mm
Dvoumodul:
10 000 x 5 000 x 3 000 mm
MIN (šířka)
2 200 mm

MOŽNOSTI
ZA PŘÍPLATEK

 automatické řídící jednotky a ovladače
 osvětlovací těleso, tepelný zářič
 jiné odstíny RAL
 podložky pod konzoly pro zateplené fasády
 boční stínění Screen Zip

Maximální sklon přední
clony je 800 mm.
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TERASOVÁ KRYTÍ

B O H E M I A F L E X

PERGOLA LATIN

PROTISLUNEČNÍ ZAŘÍZENÍ

TERASOVÁ MARKÝZA

Samostatně
stojící,
ovládání
lanovým
převodem

Samostatně
stojící,
ovládání
elektromotorem

Kotvení zeď
- podlaha,
ovládání
lanovým
převodem

Díky své jedinečné konstrukci nachází tato markýza uplatnění při krytí zastřešení teras rodinných
domků, restauračních zahrádek i stínění v historické zástavě. Markýza připomíná klasickou pergolu s podvěšenou látkou. Konstrukce má větší odolnost proti větru než běžné markýzy.
Látka markýzy je upevněna do profilů, které se pohybují pomocí jezdců ve vodících kolejnicích
k jedné straně. Konstrukce markýzy umožňuje její instalaci čtyřmi způsoby: kombinovaně do podlahy a zdi, mezi zdi nebo mezi dřevěné hranoly, do podlahy jako samostatně stojící konstrukci
a do stropu. Moduly lze řadit za sebe a tak zvětšit užitný prostor pod markýzou.

BAREVNÉ
PROVEDENÍ

OVLÁDÁNÍ

RAL 9010 bílá
Plastové díly, ovládací šňůra
a fixační jednotka vždy pouze
v bíle nebo černé barvě.

Mechanicky lanovým
převodem
Elektromotorem

VÝROBNÍ
ROZMĚRY

POTAH

Markýzová látka

(odstíny dle vzorníku
Bohemiaflex CS)

Pergola Latin
se stříškou

MAX (šířka x vyložení)
5 000 x 5 000 mm
(samostatně stojící)
6 000 x 6 000 mm
(ostatní varianty)

MOŽNOSTI
ZA PŘÍPLATEK

 elektromotory
 automatické řídící jednotky, ovladače a rádiové řízení
 osvětlovací těleso, tepelný zářič
 jiné odstíny RAL
 stříška
 vodící kolejnice navíc

TECHNICKÁ
INFORMACE

 V případech, kdy je rozteč mezi vodícími kolejnicemi větší než 4 000 mm,
je nutné přidat dodatečnou vodící kolejnici.
 Standardní rozpětí profilů, ve kterých je uchycen potah, se pohybuje v rozpětí 420 - 500 mm v závislosti na vyložení markýzy.

Podvěs

TERASOVÁ KRYTÍ

B O H E M I A F L E X

PERGOLA ZEN

PROTISLUNEČNÍ ZAŘÍZENÍ

TERASOVÁ MARKÝZA

Samostatně stojící,
ovládání
lanovým převodem

Samostatně stojící,
ovládání elektomotorem

Pergola Zen je modulární pergola elegantního a moderního vzhledu. Konstrukce má větší odolnost proti větru než běžné markýzy.
Konstrukci markýzy tvoří hliníkové komponenty a profily oblého tvaru. Látka je upevněna do profilů, které se pohybují pomocí jezdců ve vodících kolejnicích k jedné straně. Konstrukce markýzy
umožňuje její instalaci čtyřmi způsoby: kombinovaně do podlahy a zdi, mezi zdi nebo mezi dřevěné hranoly, do podlahy jako samostatně stojící konstrukci a do stropu. Moduly pergoly lze řadit za
sebe a tak zvětšit užitný prostor pod markýzou.

Kotvení zeď - podlaha,
ovládání
lanovým převodem

BAREVNÉ
PROVEDENÍ

OVLÁDÁNÍ

RAL 9010 bílá
Podvěs

Plastové díly, ovládací šňůra
a fixační jednotka vždy pouze
v bíle nebo černé barvě.

Mechanicky lanovým
převodem
Elektromotorem

VÝROBNÍ
ROZMĚRY

POTAH

Markýzová látka
(odstíny dle vzorníku
Bohemiaflex CS)

MAX (šířka x vyložení)
5 000 x 5 000 mm
(samostatně stojící)
6 000 x 6 000 mm
(ostatní varianty)

MOŽNOSTI
ZA PŘÍPLATEK

 elektromotory
 automatické řídící jednotky, ovladače a rádiové řízení
 jiné odstíny RAL
 stříška
 vodící kolejnice navíc

TECHNICKÁ
INFORMACE

 V případech, kdy je rozteč mezi vodícími kolejnicemi větší než 4 000 mm,
je nutné u samostatně stojící varianty přidat dodatečnou vodící kolejnici.
 Standardní rozpětí profilů, ve kterých je uchycen potah, se pohybuje v rozpětí 420 - 500 mm v závislosti na vyložení markýzy.
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TERASOVÁ KRYTÍ

VERANDA BOX PERGOLA

B O H E M I A F L E X
PROTISLUNEČNÍ ZAŘÍZENÍ

TERASOVÁ MARKÝZA

Veranda Box je ideální řešení pro Vaši terasu. Nabízí skvělý poměr kvality a ceny. Ochrání Vaši terasu před úporným sluncem i lehkým deštěm. I přesto, že potah šikovně schovává v bytelné kazetě,
celkový vzhled je spíše subtilní.
Konstrukci markýzy tvoří hliníkové vodící profily, výpadový profil, válec pro navíjení potahu schovaný v kazetě a dvě stojné nohy. Potah napínají plynové písty umístěné ve vodících profilech. Odtok vody je zajištěn oky v potahu markýzy. Minimální sklon markýzy je 15°.

BAREVNÉ
PROVEDENÍ

OVLÁDÁNÍ

RAL 9010 bílá
RAL 1013 krémová
RAL 8014 hnědá
RAL 7016 antracitová
Plastové díly pouze v bílé
nebo černé barvě.

MOŽNOSTI
ZA PŘÍPLATEK

Elektromotorem

POTAH

Markýzová látka
(odstíny dle vzorníku
Bohemiaflex CS)

VÝROBNÍ
ROZMĚRY

MAX (šířka x vyložení)
5 000 x 5 000 mm
MIN (šířka x vyložení)
1 200 x 1 650 mm

 elektromotory
 automatické řídící jednotky, ovladače a vypínače, rádiové řízení
 osvětlovací těleso a tepelný zářič
 jiné odstíny RAL

Otvory v potahu pro odtok vody

MARKÝZY PRO ZIMNÍ ZAHRADU

B O H E M I A F L E X

VERANDA BOX

PROTISLUNEČNÍ ZAŘÍZENÍ

MARKÝZA PRO ZIMNÍ ZAHRADU

Veranda Box je markýza určená pro stínění zimních zahrad či existujících pergol ze skla nebo polykarbonátu. Při stínění prosklených ploch oceníte flexibilitu umístění vodících profilů, což ulehčuje
montáž, a přesah potahu přes půdorysnou plochu, protože tak ochráníte i svislé plochy.
Konstrukci markýzy tvoří hliníkové vodící profily, výpadový profil a válec pro navíjení potahu schovaný v kazetě. Potah napínají plynové písty umístěné ve vodících profilech. Odtok vody je zajištěn
oky v potahu markýzy. Minimální sklon markýzy je 15°.

BAREVNÉ
PROVEDENÍ
Otvory v potahu pro odtok vody

OVLÁDÁNÍ

RAL 9010 bílá
RAL 1013 krémová
RAL 8014 hnědá
RAL 7016 antracitová
Plastové díly pouze v bílé
nebo černé barvě.

MOŽNOSTI
ZA PŘÍPLATEK

Elektromotorem

POTAH

Markýzová látka
(odstíny dle vzorníku
Bohemiaflex CS)

VÝROBNÍ
ROZMĚRY

MAX (šířka x vyložení)
5 000 x 5 000 mm
MIN (šířka x vyložení)
1 200 x 1 650 mm

 elektromotory
 automatické řídící jednotky, ovladače a vypínače, rádiové řízení
 osvětlovací těleso, tepelný zářič
 jiné odstíny RAL
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MARKÝZY PRO ZIMNÍ ZAHRADU

B O H E M I A F L E X

CLIMAVELUM

PROTISLUNEČNÍ ZAŘÍZENÍ

MARKÝZA PRO ZIMNÍ ZAHRADU

Climavelum nachází uplatnění zejména při stínění prosklených ploch zimních zahrad, světlíků
nebo pergol.
Konstrukci markýzy tvoří hliníkové vodící kolejnice, kazeta, válec s potahem, výpadový profil
a montážní konzoly. Výpadový profil je veden v drážkách vodících kolejnic. Systém je ovládán
tahem lan vedených ve vodících kolejnicích. Vyrovnávání a napínání potahu zajišťuje pružinový
systém, který je umístěn ve výpadovém profilu. Minimální sklon markýzy je 15°.

BAREVNÉ
PROVEDENÍ

OVLÁDÁNÍ

RAL 9010 bílá
RAL 9001 krémová
RAL 8019 hnědá
RAL 7016 antracitová
lesklá a se strukturou

Elektromotorem

POTAH

Markýzová látka
Technické tkaniny
(odstíny dle vzorníku
Bohemiaflex CS)

VÝROBNÍ
ROZMĚRY

MAX (šířka x vyložení)
Jednomodul:
5 000 x 5 000 mm
Dvoumodul:
9 000 x 5 000 mm
MAX PLOCHA
16 m2, u technických
tkanin 9 m2
MIN (šířka x vyložení)
2 000 x 1 500 mm

MOŽNOSTI
ZA PŘÍPLATEK

 elektromotory
 automatické řídící jednotky, ovladače a vypínače, rádiové řízení
 osvětlovací těleso, tepelný zářič
 jiné odstíny RAL

OSTATNÍ MARKÝZY

B O H E M I A F L E X

KŘÍDLO

PROTISLUNEČNÍ ZAŘÍZENÍ

STÍNICÍ SYSTÉM

Stínicí systém Křídlo umožňuje díky flexibilitě tvarů zajímavé a jednoduché zastínění.
Jedná se o plachtu manuálně napínanou pomocí napínacího mechanismu, který může být upevněn na sloupech nebo ocelovou kotvu s okem uchycenou do fasády. Díky svému unikátnímu napínacímu mechanismu a různým tvarům plachet Křídlo nabízí neomezené množství pozic. V případě
využití sloupku je možné regulovat výšku umístění plachty posunováním fixační jednotky po celé
výšce sloupu.

BAREVNÉ
PROVEDENÍ

OVLÁDÁNÍ

VÝROBNÍ
ROZMĚRY

POTAH

Trojúhelník
4x4x4m
5x5x5m

Markýzová látka

(odstíny dle vzorníku
Bohemiaflex CS)

Čtverec
3x3m
4x4m
MOŽNOSTI
ZA PŘÍPLATEK

TECHNICKÁ
INFORMACE

 ostatní rozměry a tvary
 kotvící prvky
 sloupek železný
 sloupek z eloxovaného hliníku

Obdélník
3x4m
3x5m
Maximální plocha potahu je 18 m2.

 Upozorňujeme, že clonu je třeba při větru a dešti složit!
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OSTATNÍ MARKÝZY

KOŠOVÉ MARKÝZY A TUNELY

Košová markýza dokáže svým klasickým tvarem vytvořit nezaměnitelný vzhled budov. Slouží jako
vysoce funkční reklamní prvek obchodů, hotelů a restaurací. Pevná konstrukce markýzy je vyrobena z hliníkových profilů s potahem z vrstveného PVC. Na výběr je celá řada tvarů.
Tunel je konstrukcí podobný košové markýze a najde své uplatnění všude tam, kde je třeba stabilně chránit zákazníky či návštěvníky před vlivy počasí. Ideální je například pro hotely, kde vytváří
příjemný vstup do recepce. Konstrukce tunelu je z hliníkových profilů a potahu z vrstveného PVC.
Rozměry i tvary vyrábíme podle požadavků zákazníků.

BAREVNÉ
PROVEDENÍ

RAL 9010 bílá

OVLÁDÁNÍ

POTAH

Vrstvené PVC 680 g/m2 MAX (šířka x vyložení)
4 500 x 1 600 mm
(odstíny dle vzorníku
Bohemiaflex CS)

Airtex Magic

MOŽNOSTI
ZA PŘÍPLATEK

VÝROBNÍ
ROZMĚRY

 markýzová látka
 tvary odvozené od základního tvaru košových markýz
 atypické tvary košových markýz
 tunely

B O H E M I A F L E X
PROTISLUNEČNÍ ZAŘÍZENÍ
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INTERIÉR

B O H E M I A F L E X

LATIN INT

PROTISLUNEČNÍ ZAŘÍZENÍ

PODVĚSNÉ STÍNĚNÍ

Rozměr profilů: 40 x 40 mm

Latin INT je odlehčená interiérová varianta oblíbené Pergoly Latin. Slouží k odstínění zimních zahrad či pergol ze skla nebo polykarbonátu.
Konstrukci markýzy tvoří hliníkové profily a komponenty. Látka je upevněna do profilu, které se
pohybuji pomocí jezdců ve vodicích kolejnicích k jedné straně markýzy.

BAREVNÉ
PROVEDENÍ

OVLÁDÁNÍ

RAL 9010 bílá
Plastové díly, ovládací šňůra
a fixační jednotka vždy pouze
v bíle nebo černé barvě.

Mechanicky lanovým
převodem

POTAH

Roletová látka
Roletová látka
Black-out

VÝROBNÍ
ROZMĚRY

MAX (šířka x vyložení)
6 000 x 6 000 mm

Technická tkanina
Soltis 99

MOŽNOSTI
ZA PŘÍPLATEK

 Jiné odstíny RAL

TECHNICKÁ
INFORMACE

 Standardní rozpětí profilů, ve kterých je uchycen potah, se pohybuje v rozpětí 400 - 460 mm v závislosti na vyložení markýzy.

INTERIÉR

B O H E M I A F L E X

BOHEMIASCREEN INT

PROTISLUNEČNÍ ZAŘÍZENÍ

SVISLÁ ZATEMŇUJÍCÍ ROLETA

Roleta Bohemiascreen INT je určena k zatemnění místností veřejných budov jako jsou školy, nemocnice, knihovny, přednáškové sály nebo laboratoře.
Roletu tvoří celohliníková konstrukce. Válec je uložený v hliníkové kazetě. Kazeta (95 x 95 mm)
může být hranatá nebo zkosená s lištou. Spodní zátěžový profil je veden v hliníkových vodících
kolejnicích. Montáž je možné provádět na zeď (čelně), do ostění a na rám okna.

BAREVNÉ
PROVEDENÍ

OVLÁDÁNÍ

RAL 9010 bílá
RAL 9001 krémová
RAL 8019 hnědá
RAL 7016 antracitová

Mechanicky klikou
Elektromotorem

POTAH

VÝROBNÍ
ROZMĚRY

Roletová látka
Black-out

MAX (šířka x výška)
3 000 x 3 400 mm

(odstíny dle vzorníku
Bohemiaflex CS)

MIN (šířka)
800 mm

MOŽNOSTI
ZA PŘÍPLATEK

 elektromotory
 ovladače a vypínače, rádiové řízení
 jiné odstíny RAL

TECHNICKÁ
INFORMACE

 Od výšky 1 400 mm je nutná výztuha.
 Pro 100% zatemnění místnosti doporučujeme montáž na zeď (čelně)
a zkosenou kazetu s lištou.
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INTERIÉR

B O H E M I A F L E X

SANDRA INT

PROTISLUNEČNÍ ZAŘÍZENÍ

SVISLÁ STÍNÍCÍ ROLETA

Převodovka uvnitř

Sandra INT je interiérovou verzí oblíbené svislé markýzy Sandra EXT. Své uplatnění najde při stínění velkých prosklených ploch kancelářských budov či při předělování místností.
Konstrukci rolety tvoří konzoly, válec s potahem, ovládací mechanismus a zátěžová tyč. Oba konce
zátěžové tyče jsou opatřeny plastovými krytkami černé barvy. Roleta je bez bočního vedení. Montáž je možné provádět na zeď (čelně), do stropu a do ostění.

BAREVNÉ
PROVEDENÍ

OVLÁDÁNÍ

Libovolná barva RAL

Mechanicky klikou
Elektromotorem

POTAH

Roletová látka
Roletová látka
Black-out
Technické tkaniny

VÝROBNÍ
ROZMĚRY

MAX (šířka x výška)
4 000 x 4 000 mm
MIN (šířka)
800 mm

(odstíny dle vzorníku
Bohemiaflex CS)

MOŽNOSTI
ZA PŘÍPLATEK

 elektromotory
 ovladače a vypínače, rádiové řízení
 ovládací kliky v ostatních odstínech RAL (plasty rukojetí jsou vždy v bílé
barvě)

Převodovka vně

INTERIÉR

B O H E M I A F L E X

ROLETA

PROTISLUNEČNÍ ZAŘÍZENÍ

řetízková

Rolety jsou tradičním stínícím prvkem. Dotvářejí vzhled interiérů nejen soukromých, ale také veřejných prostor.
Řetízkovou roletu tvoří duralový samotoč, univerzální plastové konzoly, ovládací mechanismus
a hliníková zátěžová lišta.
Roletu je možné instalovat mezi křídla oken, na zeď (čelně), do ostění a na rám okna. Roletu je
možné zastavit v jakékoliv poloze a tak regulovat míru zastínění či zatemnění.

BAREVNÉ
PROVEDENÍ

RAL 9010 bílá

POTAH

VÝROBNÍ
ROZMĚRY

Mechanicky řetízkovým Roletová látka
mechanismem
Roletová látka
Elektromotorem
Black-out

MAX (šířka x výška)
Válec 25 mm
1 600 x 2 800 mm

OVLÁDÁNÍ

Technická tkanina
Soltis 99
(odstíny dle vzorníku
Bohemiaflex CS)

MOŽNOSTI
ZA PŘÍPLATEK

 elektromotory
 ovladače a vypínače
 kovové komponenty

(do šířky 1 000 mm lze max. výška
2 500 mm)

Válec 28 mm
2 100 x 2 800 mm
Válec 42 mm
3 000 x 2 800 mm

27
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INTERIÉR

B O H E M I A F L E X

ROLETY

PROTISLUNEČNÍ ZAŘÍZENÍ

pružinové

Rolety jsou tradičním stínícím prvkem. Dotvářejí vzhled interiérů nejen soukromých, ale také veřejných prostor.
Pružinová roleta s plastovými krytkami
Pružinovou roletu tvoří duralový samotoč o 30 mm, boční konzoly s plastovou krytkou v barvě
RAL 9010 a dřevěná nebo hliníková zátěžová lišta.
Pružinová roleta s kovovými konzolami
Pružinovou roletu tvoří duralový samotoč ( 25 mm, 28 mm a 38 mm), univerzální nebo boční
konzoly v pozinku a dřevěná nebo hliníková zátěžová lišta.
Rolety mají pružinu s aretací, a tak je možné potah zastavit v jakékoliv poloze a regulovat tím míru
zastínění. Rolety je možné instalovat mezi křídla oken, na zeď (čelně), do ostění a na rám okna.
Pružinová roleta pro střešní okna
Pružinovou roletu tvoří duralový samotoč ( 25 mm), univerzální nebo boční konzoly v pozinku
nebo plastové v RAL 7011 šedá a dřevěná nebo hliníková zátěžová lišta. Tato roleta má pružinu
bez aretace - tím je potah stále v tahu a zastaví se ve třech polohách pomocí aretačních háčků
uchycených na obou stranách okna.
BAREVNÉ
PROVEDENÍ

OVLÁDÁNÍ

Kovové konzoly pozink
Plastové krytky
RAL 9010 bílá

Mechanicky
pružinovým
mechanismem

Konzoly RAL 7011 šedá
pro střešní okno

POTAH

Roletová látka
Roletová látka
Black-out
Technická tkanina
Soltis 99
(odstíny dle vzorníku
Bohemiaflex CS)

MOŽNOSTI
ZA PŘÍPLATEK

 jiné typy zátěžových lišt
 aretační háčky

VÝROBNÍ
ROZMĚRY

MAX (šířka x výška)
Válec 25 mm
1 600 x 2 200 mm
Válec 28 mm
2 100 x 2 200 mm
Válec 30 mm
2 300 x 2 200 mm
Válec 38 mm
2 500 x 2 200 mm

