
Ziprol je inovativní okenní markýza, která ke zvýšení odolnosti na větru využívá zip, který je 
přivařen po straně stínící textilie. Ten zaručuje přesné vedení stínící textilie ve vodící liště a mezi 
látkou a vodící lištou nejsou žádné viditelné mezery. Ziprol je perfektní ochranou proti slunci 
a horku, zvyšuje komfort v interiéru a navíc díky nepřebernému množství různorodých textilií 
vypadá skvěle. Stínění zajišťuje látka, která je navinutá na hřídeli v horním boxu. Tento box 
může být ve tvaru čtverce, se zkosením 45° nebo zaoblený (Ziprolu 125). U tohoto typu stínění 
je standardně použita perforovaná látka, která stíní, ale zároveň zajistí částečný průhled oknem 
ven. Okenní svislé venkovní látkové markýzy jsou exteriérovým prvkem, který výrazně oživí 
fasádu vašeho domu.

ZIPROL 95/125
SVISLÁ FASÁDNÍ CLONA

Sluneční čidlo 
automaticky 
ovládá markýzu 
podle intenzity slunečního svitu. 
Je bezúdržbové a napájeno solárním 
akumulátorem.

ZIPROL 95/125
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... dále o výrobku.
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Konstrukce markýzy:

•  okenní markýza s horním sa-
monosným boxem s vodícími 
lištami

•  barvy standard bílá (RAL 
9010), stříbrná ( RAL 9006)

•  kotvení přes vodící lišty na 
stěnu, na rám okna nebo 
bočně do ostění  

•  box se nekotví (Ziprol 95)

ZIPROL 95/125

Maximální rozměry:

•  Ziprol 95 - ovládané 
motorem - max. šířka 
300 cm, max. výška 300 cm

•  Ziprol 125 - ovládané 
motorem - max. šířka 
400 cm, max. výška 400 cm

•  další možnosti viz. ceník

•  skupinové řízení pro ovlá-
dání jedné nebo několika 
markýz s povely nahoru, 
dolů a stop

Ovládání:

Látky:Ochrana látky:

Volitelné doplňky:

Ziprol 95
•  ruční pomocí převodovky 

a kliky
•  motorové - tichý a plynulý 

elektromotor 230V, ovlá-
daný vypínačem, řídící au-
tomatikou nebo dálkovým 
ovládáním

Ziprol 125
•  pouze motorové provedení

•  látka je v době, kdy se 
nepoužívá, uložena 
v ochranném boxu

•  velikost boxu podle výšky 
markýzy 95 mm nebo 
125 mm

•  standard
    Soltis 92
    Serge 600 
    Mermet Satine 5500
•  další možnosti
    Soltis 86, 96, B92
    Mermet Metal 5500 


