
 

  

 

 
 

Pohoda a relaxace ve stínu markýzy 
 

Vsetín 26. února 2014 – Sezona venkovního posezení s rodinou a přáteli se pomalu, ale jistě blíží. 
Užijte si ho s markýzou nad hlavou, která vám poskytne příjemný stín a vytvoří oázu pohody. Právě 
markýza představuje flexibilní a účinné venkovní zastínění zejména velkých ploch, jako jsou terasy 
nebo balkony. Široký výběr provedení a vysoce kvalitní a odolné textilie nabízí společnost SERVIS 
CLIMAX, a.s., největší výrobce stínicí techniky v České republice. 
 
V případě venkovního posezení na terase či balkoně jsou venkovní markýzy ideální volbou. 
Nevyžadují náročné stavební úpravy, přitom poskytnou dostatek stínu i pro větší plochy a široký 
výběr dezénů a látek z nich činí krásný architektonický doplněk, který snadno sladíte se svým stylem.  
 
Společnost SERVIS CLIMAX používá k výrobě svých markýz vysoce kvalitní stínicí textilie, které jsou 
velmi odolné a poskytují účinnou ochranu proti škodlivému slunečnímu záření. Tyto stínicí látky 
vyhovují standardům Öko-TEX (tzn. jsou vyráběny ekologicky šetrným způsobem), zároveň jsou 
testovány dle UV standardu 801 a opatřeny impregnací Texgard Easy Clean, která využívá 
nejnovějších poznatků z oblasti nanochemie. Díky tomu látky déle odolávají vodě, špíně a vzniku 
plísní.  
 
Markýzy značky Climax se vyrábějí v různých provedení. Všechny výsuvné (kloubové) markýzy se 
navíjí na hřídel, která může být chráněna stříškou nebo v případě kazetových markýz ochranným 
pouzdrem (kazetou). Jednotlivé modely se liší svými rozměry, sklonem a délkou výsuvu – například 
model NOVETA a CLASIC zastíní prostor v délce až 13 metrů, konstrukce u modelů s překříženými 
rameny zase umožňuje výsuv markýzy větší, než je její šířka.  
 
U všech modelů je na výběr ruční nebo motorické ovládání. Příjemným nadstandardem je senzor 
reagující na slunce, vítr nebo déšť, který markýzu automaticky ovládá při změně počasí. Dalšími 
volitelnými doplňky jsou například světelná lišta nebo systém pro plynule nastavitelný sklon ramen, 
tak aby markýza účinně stínila i na jaře či na podzim, kdy slunce stojí nízko na obloze. Zákazníci si tedy 
v nabídce snadno vyberou typ a funkce, a volitelnou výbavu, která nejlépe odpovídá jejich potřebám 
a požadavkům.  
 
Více informací najdete na www.climax.cz. 
 

*** 
 
Společnost SERVIS CLIMAX a.s. je největším výrobcem stínicí techniky v České republice. Na trhu působí již od roku 1993 a 
po celou dobu své existence klade důraz na kvalitu a špičkové zpracování svých výrobků. Je držitelem certifikátu ISO 9001. 
SERVIS CLIMAX a.s. se zabývá výrobou, prodejem a poradenstvím v oblasti stínicí techniky. Výroba a sídlo společnosti se 
nachází ve Vsetíně. 

 

http://www.climax.cz/
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