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POHYBLIVÉ SLUNECNÍ PLACHTY



SOLIDAY A/M 

KLASICKÁ MANUÁLNÍ  
SLUNEČNÍ PLACHTA SOLIDAY M je manuálně 
ovládaná rolovací sluneční plachta. Zaujme její 
vzdušná a lehká konstrukce a její široké využití 
a uplatnění střihů a velikostí plachet. Rychlé 
vytažení a vypnutí plachty v jakékoliv pozici a 
velikosti. Diagonální hřídel zaujme svým krás-
ným designem a délkou do 13m. Jako ostatní 
systémy Soliday, je i tento model Soliday M 
navrhován a vyroben na míru. SOLIDAY M je 
dodáván s automatickou bezpečnostní sadou 
pro uvolnění plachty v případě silného větru. Na 
přání s možností výškové regulace a brzdy.

SOLIDAY M je dodáván s automatickou bez-
pečnostní sadou pro uvolnění plachty v případě 
silného větru. Na přání s možností výškové re-
gulace a brzdy.

SOLIDAY C 

PLNĚ AUTOMATICKÁ  
KOMFORTNÍ PLACHTA
OCHRANA PROTI SLUNCI A DEŠTI V JEDNOM

Ovládací komfort na nejvyšší úrovni, nabízí plně 
automatický SOLIDAY C Větrný a sluneční senzor   
poskytují samostatnou regulační kontrolu nad sys-
témem plachet a poskytují maximální bezpečnost 
i během vaší nepřítomnosti. Jednoduché ovládání 
pomocí dálkového ovladače. Diagonální rolovací 
systém Soliday C je založen na nově patentované 
technologii s dynamickým zavěšením plachet a 
při správném navržení systému, slouží nejen jako 
ochrana proti slunci, ale i proti dešti.

SOLIDAY CS 

VYTAHOVACÍ KOMFORTNÍ  
PLACHTA 
OCHRANA PROTI SLUNCI A DEŠTI V JEDNOM

SOLIDAY CS nabízí proti standardní marký-
ze velkoplošné stínění s komfortem plně auto-
matického dálkového ovládání. 

SOLIDAY CS s rolovací horizontální hřídelí s 
motorovým pohonem, je kotvena na stěnu stej- 
ně, jako markýza. Díky inovativní, patentované 
technologii systému, lze jedním zmáčknutím 
tlačítka dálkového ovladače automaticky plachtu 
vysunout až 7 m. Plachta  může mít tvar troj- 
úhelníku s jedním napínacím sloupkem, nebo 
čtyřúhelníku se dvěma napínacími sloupky. V 
závislosti na požadavku může být napnuta vodo-
rovně, nebo se sklonem pro odvod vody.  Tento 
nový koncept plachet pro ochranu proti slunci a 
dešti otevírá zcela nové rozměry designu – archi- 
tektonický higlight pro příjemné letní období.

Tvar plachty Trojúhelník a čtyřúhelník

Velikost plachty max. 65 m2

Výsun plachty max. 9 m strana

Délka hřídele max. 13 m

Využití

Tvar plachty Čtyřúhelník

Velikost plachty max. 85 m2

Výsun plachty max. 7 m strana

Délka hřídele max. 11,5 m

Využití

Tvar plachty Trojúhelník a čtyřúhelník

Velikost plachty max. 56 m2

Výsun plachty max. 7 m strana

Délka hřídele max. 8 m

Využití

15:00 – všechno ve stínu12:00 – všechno ve stínu 18:00 – všechno ve stínu

INDIVIDUÁLNÍ VÝŠKOVÉ NASTAVENÍ
• Individuální nastavení stínu podle pozice slunce 
• Ochrana před nízkým odpoledním sluncem 
• Praktická ochrana před povětrnostními vlivy, díky regulaci výšky cípů plachty u  
 systémů SOLIDAY M-, C – a CS

85 m2 venkovního  
 obytného prostoru
Gril, jídelna, bar, salonek, Relaxační centra, vířivky, 
bazény a jiná venkovní zařízení 
VŠE ZASTÍNĚNO JEDNOU SESTAVOU SOLIDAY C

Praktický design pro velkoplošné zastínění, v kombinaci s architekturou, jasné linie a formy moderního  
exterierového designu. SOLIDAY systém umožní zastínit až 85m2 venkovní  plochy. Navzdory obrovské velikosti  
sluneční plachty, díky nově vyvinuté technologii a vysoce kvalitních materiálů, zajišťuje snadné manuální nebo plně  
automatické ovládání. 

Vžijte se do světa  Soliday – sluneční plachty a využijte smysluplně volný prostor  kolem vás.


