
Model SIGMA S7000 a S7200 je markýza s kloubovými 
rameny bez nosného profilu s kombinovaným držákem pro 
ramena a navíjecí trubku. 

Vyznačuje se velmi kompaktními rozměry a je zvláště vhodná  
pro zastínění balkonů a teras.

Ovládání

Vhodným doplňkem je elektromotor 
s mechanickými dorazy nebo radiovým ovládáním.

Výrobní rozměry

Maximální šířka markýzy 550 cm, minimální 180 cm.
Maximální výsuv markýzy 300 cm, minimální 150 cm.

Stínící technika a dekorace oken.
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Modelová řada SIGMA je klasická kloubová markýza, která nabízí 
výhodný poměr ceny a kvality. Tisíckrát osvědčená  konstrukce 
Vás přesvědčí svou elegancí a solidní technologií STOBAG.

Jako u všech markýz STOBAG jsou hliníkové komponenty 
povrchově upraveny práškovým lakováním a zaručují tak 
dlouhověkost výrobku.

Úhel sklonu je možno nastavovat ve velkém rozsahu. Podle 
modelu se markýza montuje na stěnu, strop nebo do ostění.

Vyberte si individuální barevný odstín z rozsáhlé kolekce 
STOBAG. Podle modelu a Vašeho přání je clona ovládána 
buď ruční klikou nebo motorem s volbou dálkového ovládání a 
senzorem na počasí.

Barevné provedení
Standardní provedení konstrukce bílá.

Potah
Speciální markýzová látka upravená metodou TEXgard Easy Clean (Nano-fluorokarbonová impregnace). 
Látka je hydrofobní, stálobarevná, odolná proti plísním a rozměrově stálá.

Možnosti za příplatek

• podložky pod konzoly pro zateplené fasády
• nestandardní barvy RAL
• reklamní potisky
• elektromotory
• automatické řídící jednotky, ovladače a vypínače
• technické tkaniny s polyesterovými nebo skleněnými vlákny
• LED osvětlení
• ohřívací těleso

RAL 9001       Bílá                    RAL 8019          RAL 7016      RAL 1015          Anodised 20
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Pohled zvenku

Pohled zezadu

Montáž na stěnu s převodovkou Montáž na stěnu s převodovkou a střechou
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