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Pomocí tohoto systému „Skleněné
markýzy AL-SKY®“ je možné vytvořit
závěsné zastřešení ze standardních
upevňovacích dílů pro skleněné materiály a tento systém je kromě toho i
velice výhodný z hlediska nákladů.
Tyto markýzy, které je možné objednat
v různých velikostech, si vás získají
svým designem a vysokou funkčností.
Naše skleněné markýzy nabízejí
vedle základní ochrany před deštěm i
otevřenou a transparentní architekturu.
Skleněné markýzy se upevňují
osvědčenými bodovými úchyty firmy
Längle Glas GmbH. Celá tato nosná
závěsná soustava je vyrobena z vysoce kvalitní ušlechtilé oceli.
Obrázek: Budova vodárny, Rankweil

Obrázek: Provozní budova, Hörbranz

Systém skleněných
markýz AL-Sky® Small
41AL-Sky
Small
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770 mm (39°)
680 mm (41°)
640 mm (30°)
550 mm (30°)

Obrázek: Táhlo
Střed
závěsného oka –
závěsné oko
Z2: 1000 mm

Obrázek:
Táhlo, Střed
závěsného oka –
závěsné oko
Z1: 820 mm

800mm
900mm
1000mm
1100mm

Technické údaje:
Tloušťka skla:

2 x 8 mm TVG

Sklon markýzy:

maximálně 10°

Sklon táhla:

30° - 46°

Vyvrtané otvory:

22 mm

Systém skleněných markýz AL-Sky® Medium

41AL-Sky Medium
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905 mm (41°)
770 mm (30°)

Obrázek: Táhlo
Střed
závěsného oka –
závěsné oko
Z3: 1250 mm

Technické údaje:

1200mm
1300mm

Tloušťka skla:

2 x 10 mm TVG

Sklon markýzy:

maximálně 10°

Sklon táhla:

30° - 46°

Vyvrtané otvory:

26 mm
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Jistota se sklem …

Systém skleněných markýz AL-Sky® Large

Jak funguje tento systém skleněných
markýz AL-SKY®?
1. Výběr dané velikosti
2. Výběr barvy táhel
3. Výběr typu táhla Z1 – Z5
4. Objednávka s uvedením vybrané
markýzy (Small, Medium, Large), jakož

i typu táhla (Z1 –Large
Z5)
41AL-Sky

Technické údaje:
Tloušťka skla:

VSG z 2 x 10 mm ESG nebo TVG.
Pro Německo pouze s TVG!

Sklon markýzy:

maximálně 10°

Sklon táhla:

30° - 46°

Obrázek: Táhlo Vyvrtané otvory:
Střed
závěsného oka –
závěsné oko
Z5: 2100 mm
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1659 mm (46°)
1564 mm (42°)
1458 mm (39°)
1337 mm (34°)
1304 mm (46°)
1205 mm (41°)
1092 mm (36°)

Obrázek: Táhlo
Střed
závěsného oka –
závěsné oko
Z4: 1615 mm

1400mm
1500mm
1600mm
1700mm
1800mm
1900mm
2000mm

26 mm
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Jistota se sklem …

 Standardizované markýzy
 Lze objednat v různých velikostech
 Včetně typové statiky
 Jednoduchá montáž

Další přednosti tohoto systému:

nastavit danou markýzu, která již byla

Oblasti použití:

• Pomocí 5 táhel je možné vytvořit

připevněna, a to o +/- 20 mm. Sklon je

• Rodinné domky

markýzy rozměrů od 800 mm do

možné nastavit otáčením táhla o +/- 5

• Obytné objekty

2000 mm

stupňů. Pro upevnění na stěnu je třeba

• Veřejné budovy

použít příslušné upevňovací prvky.

• Provozovny

• Systém je vyroben z vysoce
kvalitních dílů z ušlechtilé ocele

• Banky

• Celý systém je možné v krátkých
dodacích lhůtách dodat
• Na přání lze objednat táhla
speciálních rozměrů

• Individuální použití dle potřeby
Poznámka týkající se stavebního
práva:
Při montáži výše uvedených markýz v
Rakousku a ve Švýcarsku není nutné
díky přiložené typové statice chodit na

Systém skleněných markýz AL-SKY®:

stavební úřad, čímž dochází k úspoře

Markýzy je možné dodat jako kom-

času a finančních prostředků.

pletní sadu. Při objednání je nutné

Na vyžádání je možné tuto typovou

uvést typ dané markýzy a délky táhel.

statiku kdykoliv předložit.

Jednotlivé díly je možné objednat i
samostatně. Tyto markýzy dodáváme

Pro Německo je možné předložit

ve standardních rozměrech do 1100

doklad, kde jsou uvedené jednotlivé

mm

(AL-Sky®

Small), do 1300 mm

výpočty týkající se tohoto systému

(AL-Sky® Medium) a do 2000 mm (AL-

AL-SKY® a který slouží jako základ pro

Sky®

schválení v jednotlivých případech.

Large). Standardizovaná táhla

se upevňují na nástěnnou tyč pomocí
šroubů a pojistných kolíků. Plynule
přestavitelnými táhly je možné přesně

zákazníka

(CZ)

Technické údaje:
Systém skleněných markýz
Číslo výrobku/ označení: 41VS45 / Systém skleněných markýz SMALL
Skládá se z těchto částí: 2x horní upevnění (41VS10), 2x táhlo (41VS20), 4x bodové úchytky se závěsem
o průměru 45 mm (41VS30), 2x spodní upevnění (41VS40)
Číslo výrobku/ označení: 41VM60 / systém skleněných markýz MEDIUM
Skládá se z těchto částí: 2x horní upevnění (41VS10), 2x táhlo (41VS20), 4x bodové úchytky se závěsem
o průměru 60 mm (41VM30), 2x spodní upevnění (41VS40)
Číslo výrobku/ označení: 41VL80 / 41VL80 / systém skleněných markýz LARGE
Skládá se z těchto částí: 2x horní upevnění (41VS10), 2x táhlo (41VS20), 4x bodové úchytky se závěsem
o průměru 80 mm (41VL30), 2x spodní upevnění (41VS40)

Díly
Číslo výrobku/ označení: 41VS10/ horní upevnění
Materiál:
VA2 ušlechtilá ocel, kartáčovaná, matná

Číslo výrobku/ označení: 41VS20/táhlo s vidlicí
Jednotlivé varianty:
Z1: délka závěsné oko – závěsné oko 820 mm
Z2: délka závěsné oko – závěsné oko 1000 mm
Z3: délka závěsné oko – závěsné oko 1250 mm
Materiál:
VA2 ušlechtilá ocel, kartáčovaná, matná

Z4: délka závěsné oko – závěsné oko 1615 mm
Z5: délka závěsné oko – závěsné oko 2100 mm
ZS: speciální délka
Při objednávce prosíme
o uvedení délky táhla!

Číslo výrobku/ označení: 41VS30 / bodová úchytka se závěsem o průměru 45 mm
Číslo výrobku/ označení: 41VM30 / bodová úchytka se závěsem o průměru 60 mm
Číslo výrobku/ označení: 41VL30 / bodová úchytka se závěsem o průměru 80 mm
Materiál:
VA2 ušlechtilá ocel, kartáčovaná, matná

Číslo výrobku/ označení: 41VS40/ spodní upevnění
VA2 ušlechtilá ocel, kartáčovaná, matná
Materiál:

Příslušenství

Tisková chyba vyhrazena. GBS/0906

Klíč na kloubový závěs
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