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Radíme

V tieni 
pod plachtou

K letnému stolovaniu neodmysliteľne patrí tieň. A nielen to, niektoré

tkaniny navyše ochránia i pred dažďom či UV žiarením.

V
iete, že opáliť sa môžete i v tieni? Časť
slnečných lúčov vrátane UV žiarenia totiž
bežnými textíliami prechádza. Preto sú už
dnes mnohé tkaniny určené do exteriéru

vybavené aj UV filtrom. 

Na čom záleží

Bez slnečníkov, prístreškov, efektných plachiet či
markíz sa v horúcich a slnečných dňoch v podstate
nemožno zaobísť. Aby ste si ich mohli užívať bez
problémov dlhé roky, orientujte sa pri ich kúpe na

kvalitu. Pýtajte sa na materiál, systém ovládania
a možnosti doplnkov. Zaváži i spôsob ošetrovania
a uskladnenia. Ak je to možné, sami si ešte pred
kúpou vyskúšajte ovládanie a manipuláciu. Všímajte
si i stabilitu konštrukcie. Tú však nakoniec preverí až
každodenné používanie. V prípade odbornej mon-
táže si dajte všetko do podrobností vysvetliť a pred-
viesť. Potom je už totiž pomyselná loptička starostli-
vosti a dobrého zaobchádzania na vašej strane.

Veľký nepriateľ plachiet je vietor. Sila vetra, do kto-
rej ešte tkanina môže byť rozvinutá, je pre každý vý-
robok individuálna. Sami však túto kritickú hranicu

Kon‰trukcia
slneãníka

Hawai umoÏÀuje
jednoduché naklápanie

do viacer˘ch polôh od
vodorovnej aÏ do takmer zvislej

a otáãanie okolo vlastnej osi. Trvanlivá
plachta v niekoºk˘ch farebn˘ch
vyhotoveniach s teflónovou povrchovou
úpravou. Rozmery ‰tvorca 3 x 3 m alebo
kruh s priemerom 3 m. Okrem pouÏitia
stojanu je moÏná aj priama montáÏ do
základov terasy. V cene od 398 €
(11 990,15 Sk), predáva Teak & Garden

Pri silnom vetre sa vetern˘ senzor a elektromotor 
postarajú o bezpeãné zvinutie koso‰tvorcovej 

plachty na uhloprieãne umiestnenú Ïrì, vyrába 
SunSquare Robert Kautzky, predáva Starlux
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AÏ 70 m2 plochy dokáÏe zatieniÈ
koso‰tvorcová plachta systému 

Sun Square. Nosné a kotviace prvky
z antikora, plachta z vodovzdorného akrylu
Sattler alebo z technickej tkaniny Soltis 92,

dæÏka navíjacej osi do 12 m, kotvenie 
na Ïrdiach alebo priamo na budove,

vyrába SunSquare Robert Kautzky,
predáva Starlux

Pavilón Kala ochráni pred slnkom i pred
daÏìom, 3 x 4 m, dva farebné varianty,
hliníková kon‰trukcia s oceºov˘mi
trubicami, 307 € (9 248,68 Sk), Hornbach
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Prístre‰ok Roma, kon‰trukcia
z oceºov˘ch rúrok, 3 x 3 x 2,6 m,
nepremokav˘ poÈah, boãné steny
moÏno zakúpiÈ osobitne, 149 €
(4 488,77 Sk), predáva Jysk

sotva odhadnete. Preto sa pri odchode pre istotu
postarajte o zvinutie a upevnenie tkaniny a nespo-
liehajte sa na pekné počasie. To sa môže zmeniť ne-
bezpečne rýchlo. Škody spôsobené vystavením prí-
liš prudkému vetru sa ako reklamácia neuznávajú.
Starosť o zvinutie plachty však môžete prenechať
i veternému senzoru a elektromotoru. 

Špeciálne tkaniny

Sú vyvinuté priamo na použitie v exteriéri. Často sa
stretnete s tým, že ako výraz kvality sa uvádza hmot-
nosť látky v gramoch na štvorcový meter. V jedno-
tlivých druhoch textílií sú rozdiely, no v každej kate-
górii platí, že čím je táto hodnota vyššia, tým je látka
hustejšie tkaná, a teda odolnejšia. Hustota tkania, ale
aj dodatočná povrchová úprava či impregnácia 

Slneãník Shademakers vo vyhotovení
‰tvorec alebo osemuholník, kon‰trukcia
z eloxovaného hliníka, nepremokavá
akrylová tkanina v rôznych farbách, 
cena od 741 € (22 323,37 Sk), 
vyrába Umbrosa, predáva egoé

Terasová markíza Swingline s kazetou,
ktorá chráni látku aj ramená. Nastaviteºn˘

uhol sklonu, akrylová tkanina Sattler, 
K-system

Terasová markíza s volánom, akrylová
tkanina Sattler s impregnáciou proti vode,

stálofarebná, odolná proti plesni, 
‰iroká ponuka farieb a vzorov, K-system
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Tienidlo Rimbou na nepohyblivom alebo
pohyblivom oceºovom stojane, na v˘ber
dva typy látky v rôznych farbách, 
cena od 1 054 € (31 752,80 Sk), vyrába
Umbrosa, predáva egoé

súvisia s celkovou odolnosťou i priepustnosťou
vody. V ponuke sú priepustné, vodoodolné i vodo-
tesné materiály.

Podmienka na exteriérové použitie by mala byť
i stálofarebnosť. Informujte sa aj na spôsob čistenia
a údržbu celej konštrukcie i tkaniny. Niektoré látky
možno ľahko demontovať a prať dokonca v práčke,
iné potrebujú špeciálnejšiu opateru.

·tvorcová alebo trojuholníková plachta na
stæpoch Ingenua, moÏnosÈ uchytiÈ ju 

aj do steny v uhle 75 a 90 stupÀov, na
v˘ber dva typy látky v rôznych farbách,
cena od 485 € (14 611,11 Sk), vyrába

Umbrosa, predáva egoé

Ideálne je, ak sa na jednej fasáde stretne
rovnak˘ typ a farba markízy.
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Elegantné a moderné tienenie systému SunSquare je urãené
najmä na veºké balkóny, terasy a stre‰né záhrady. KaÏdé rie‰enie

je individuálne. Plachta v niekoºk˘ch farbách, variabiln˘
upevÀovací systém, diaºkovo ovládan˘ elektromotor, vetern˘
senzor, vyrába SunSquare Robert Kautzky, predáva Starlux

Vertikálna navíjacia markíza Separet chráni pred slnkom i daÏìom,
vystuÏená boãn˘mi oceºov˘mi lankami, tkanina Sattler s UV filtrom,

‰iroká ponuka farieb a vzorov, Markizy.sk

Terasová markíza v atypickom rohu rodinného domu 
je upevnená na ‰peciálnych oceºov˘ch konzolách, tkanina Sattler
s UV filtrom 80, 5 rokov záruka na materiál, Markizy.sk
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