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STÍNĚNÍ PRO SKYTRIUM MIA

T: 777 11 33 11 www.ALBIXON.czBAZÉNOVÝ SPECIALISTA č.1 v ČR

Pojezdové dráhy stínění
•	 vždy	v	barvě	Skytria

Nosné profily stínění
•	 	zatím	jenom	v	barvách	DB703,	bronzo,	bílá	RAL9010,	

černá	RAL	9005,	světle	šedá	RAL	9006

Stínící látka
•	 	na	rozdíl	od	konkurence	(Alukov)	používáme	

profesionální	stínící	látku
•	 technické	označení	látky	je	Soltis	99
•	 barva	horní	strany	látky	stříbrná	(lepší	odraz	světla/tepla)
•	 barva	spodní	strany	látky	krémově	bílá
•	 	stínící	látka	je	nenasákavá,	může	klidně	zmoknout
•	 látka	je	samozřejmě	UV	stabilizovaná

•	 použití	pro	sériové	i	zakázkové	Skytrium	Mia

•	 lze	pouze	do	určité	délky	Skytria,	viz	dále

•	 ovládání	stínění	mechanicky	tyčí	s	háčkem

•	 	v	poloze	„nezastíněno“	je	stínění	aretováno	magnetem,	v	poloze	zastíněno	pak	vlastní	vahou
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Zastínění Skytria vcelku 1 širokým polem stínění
•	 pouze	do	délky	Skytria	E	=	500	cm
•	 takto	je	řešeno	stínění	pro	Skytrium	Mia	2

Zastínění Skytria 2 nezávislými poli stínění
•	 	jedno	užší	pole	stínění	pod	pevným	malým	

modulem
•	 	druhé	širší	pole	stínění	mezi	pevným	malým	

modulem	a	minimodulem	na	opačné	straně	
Skytria

•	 pouze	do	délky	Skytria	E	=	700	cm
•	 takto	je	řešeno	stínění	pro	Skytrium	Mia	3

Technická omezení stínění u Skytrium Mia
•	 stínění	se	kotví	za	pevné	(nepohyblivé)	části	Skytria	–	minimodul,	pevný	modul
•	 maximální	délka,	kterou	zastíníme	jedním	polem	stínění,	je	500	cm

Cena stínění pro Skytrium
•	 pro	Mia	2,	3	a	4	pevně	daná	cena
•	 pro	Mia+	a	Mia+	Glass	se	cena	zadává	manuálně	z	cenové	tabulky
•	 z	cen	lze	dát	standardní	slevu

Dodací lhůta stínění
•	 prozatím	5	týdnů	na	vše,	do	budoucna	provedení	pro	Mia	2,	3	a	4	bude	skladem

Jsou 3 možnosti, jak zastínit Skytrium Mia

Zastínění pouze malého pevného modulu Skytria
•	 	v	případech,	kdy	mezi	2	pevnými	částmi	Skytria	

je	více	než	500	cm
•	 	pouze	jedno	úzké	pole	stínění	pod	malým	 

modulem
•	 takto	je	řešeno	stínění	pro	Skytrium	Mia	4

max.	500	cm

max.	700	cm

více	než	700	cm

Zastínění širokým polem stínění

Zastínění nezávislými poli stínění

Zastínění pouze malého pevného modelu

pouze do délky 500 cm
takto je řešeno stínění pro zastřešní MINI

jedno užší pole stínění pod pevným malým
modulem
druhé širší pole stínění mezi pevným a malým
modulem a minimodulem na opačné straně

pouze do délky 700 cm
takto je řešeno stíěnní pro zastřešení IDEAL

v případech, kdy mezi 2 pevnými částmi je více
než 500 cm
pouze jedno úzké pole stínění pod malým
modulem
takto je řešeno stínění pro zastřešení XXL


