
w
w
w
.s
kl
ep

.s
el
t.c

om

MARKIZYthe  
shadow  
makers





Spis treści

Charakterystyka markiz 4

Silver Plus 6

Jamaica 8

Palladio 10

Corsica 12

Tkaniny 14

Wzory tkanin 15

Automatyka 18

Montaż 20

Użytkowanie 22

Gwarancja 23



4

Charakterystyka markiz
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Markizy to nie tylko grupa wysp wulkanicznych na Oceanie Spokojnym, to 
także doskonała ochrona przed słońcem w upalne dni.

Wysokiej jakości produkty stworzone do przesłonięcia dużych powierzchni 
płaskich takich jak tarasy, balkony, ogródki restauracy jne.

» Nowoczesna stylistyka oraz ponadczasowy design produktów marki 
SELT idealnie wpisuje się w kanony współczesnej architektury.

» Trwałość i wytrzymałość systemu zapewnia specjalnie zaprojektowana 
konstrukcja z ekstrudowanego aluminium.

» Bogata kolorystyka tkanin akrylowych na bazie wysokogatunkowych 
materiałów.

» Konstrukcja lakierowana metodą proszkową zapewni wieloletnią 
odporność na warunki atmosferyczne.

» Odpowiednio dobrane sterowanie elektryczne wraz z automatyką 
pogodową podnosi komfort i funkcjonalność systemu.

Markizy SELT
Komfort podczas pracy  
i wypoczynku
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Silver Plus
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5° – 40°
max 5.3 m

m
ax

 2
.5

 m

Kolory konstrukcji:

RAL 9010  
Biel

Specyfikacja
•	 aluminiowa konstrukcja lakierowana proszkowo

•	 daszek chroniący tkaninę przed działaniem 
czynników atmosferycznych

•	 do wyboru 3 rodzaje falban 

•	 szeroka gama tkanin 

•	 zwijanie ręczne za pomocą korby lub napęd 
elektryczny sterowany radiowo

Kolor pola oznacza liczbę ramion markizy Biały - 2 szt

Rodza je falban

Falbana C Falbana D Falbana E

Silver Plus

Cena brutto kompletnej markizy z napędem ręcznym i uchwytami ściennymi. Za dodatkową opłatą daszek, zestaw sterowania elektrycznego zawierający (silnik, pilot, czujnik 
wstrząsowo-wiatrowy).

Wysięg
[cm]

Szerokość [cm]

2 uchwyty ścienne 3 uchwyty ścienne 4 uchwyty ścienne

200 - 230 231 - 290 291 - 350 351 - 410 411 - 470 471 - 530

160 od 200 cm  2 281 zł 2 398 zł 2 580 zł 2 869 zł 3 067 zł 3 356 zł

190 od 230 cm  2 662 zł 2 836 zł 3 083 zł 3 373 zł 3 629 zł

220 od 260 cm  2 836 zł 2 960 zł 3 356 zł 3 496 zł 3 745 zł

250 od 290 cm  3 093 zł 3 447 zł 3 638 zł 3 852 zł

Ceny brutto daszka wraz z uchwytami i pokrywami bocznymi dla markizy SILVER PLUS

szerokość daszka [cm]

230 290 350 410 470 530

398 zł 465 zł 533 zł 615 zł 682 zł 766 zł

Pilot
Czujnik wiatrowo-

wstrząsowy
Silnik

Za dodatkową opłatą zestaw sterowania 
elektrycznego zawiera jący

cena: 860 zł brutto

daszek w opcji
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Jamaica
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5° – 40°
max 7.0 m

m
ax

 3
.6

 m

Specyfikacja
•	 aluminiowa konstrukcja lakierowana proszkowo

•	 daszek chroniący tkaninę przed działaniem 
czynników atmosferycznych

•	 do wyboru 3 rodzaje falban 

•	 szeroka gama tkanin 

•	 zwijanie ręczne za pomocą korby lub napęd 
elektryczny sterowany radiowo

Kolor pola oznacza liczbę ramion markizy Biały - 2 szt Niebieski - 3 szt

Kolory konstrukcji:

RAL 9010  
Biel

RAL 1015  
Beż

RAL 9006  
Srebrny

RAL 8014  
Brąz

FSM 71319  
Grafit Strukturalny

Cena brutto kompletnej markizy z napędem ręcznym i uchwytami ściennymi. Za dodatkową opłatą daszek, zestaw sterowania elektrycznego zawierający (silnik, pilot, czujnik 
wstrząsowo-wiatrowy).

Wysięg
[cm]

Szerokość [cm]
2 uchwyty ścienne 3 uchwyty ścienne 4 uchwyty ścienne 5 uchwytów ściennych

210 - 290 291 - 350 351 - 410 411 - 470 471 - 530 531 - 590 591 - 650 651 - 700
160 od 210 cm  2 563 zł 2 818 zł 3 058 zł 3 365 zł 3 638 zł 4 216 zł 4 629 zł 4 746 zł
210 od 260 cm  2 935 zł 3 249 zł 3 580 zł 4 084 zł 4 902 zł 5 464 zł 5 927 zł 6 117 zł
260 od 310 cm  3 382 zł 3 902 zł 4 323 zł 5 315 zł 5 836 zł 6 555 zł 6 564 zł
310 od 360 cm  4 067 zł 4 646 zł 5 473 zł 5 704 zł 6 753 zł 6 886 zł
360 od 410 cm  5 051 zł 6 059 zł 6 068 zł 6 852 zł 7 406 zł

Ceny brutto daszka wraz z uchwytami i pokrywami bocznymi dla markizy JAMAICA
szerokość daszka [cm]

230 290 350 410 470 530 590 650 700
398 zł 465 zł 533 zł 615 zł 682 zł 766 zł 832 zł 914 zł 972 zł

Jamaica

Rodza je falban

Falbana C Falbana D Falbana E
Pilot

Czujnik wiatrowo-
wstrząsowy

Silnik

Za dodatkową opłatą zestaw sterowania 
elektrycznego zawiera jący

cena: 860 zł brutto

daszek w opcji
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Palladio
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5° – 50°
max 7.0 m

m
ax

 3
.6

 m

Specyfikacja
•	 aluminiowa konstrukcja lakierowana proszkowo 

•	 dodatkowo wzmocniona kaseta

•	 kaseta chroni tkaninę przed czynnikami 
atmosferycznymi

•	 do wyboru 3 rodzaje falban 

•	 szeroka gama tkanin 

•	 zwijanie ręczne za pomocą korby lub napęd 
elektryczny sterowany radiowo

Kolor pola oznacza liczbę ramion markizy Biały - 2 szt Niebieski - 3 szt

Pilot
Czujnik wiatrowo-

wstrząsowy
Silnik

Cena brutto kompletnej markizy z napędem ręcznym i uchwytami ściennymi. Za dodatkową opłatą zestaw sterowania elektrycznego zawierający  
(silnik, pilot, czujnik wstrząsowo-wiatrowy)

Wysięg
[cm]

Szerokość [cm]

2 uchwyty ścienne 3 uchwyty ścienne 4 uchwyty ścienne 5 uchwytów ściennych

210 - 290 291 - 350 351 - 410 411 - 470 471 - 530 531 - 590 591 - 650 651 - 700

160 od 210 cm  3 645 zł 3 984 zł 4 357 zł 4 521 zł 4 952 zł 5 687 zł 6 158 zł 6 340 zł

210 od 260 cm  4 505 zł 4 778 zł 5 298 zł 5 654 zł 6 275 zł 7 133 zł 7 795 zł 8 035 zł

260 od 310 cm  4 877 zł 5 538 zł 5 951 zł 6 596 zł 7 415 zł 8 175 zł 8 357 zł

310 od 360 cm  5 861 zł 6 217 zł 6 935 zł 7 126 zł 8 597 zł 8 811 zł

360 od 410 cm  6 596 zł 7 349 zł 7 679 zł 8 662 zł 9 282 zł

Palladio

Kolory konstrukcji:

RAL 9010  
Biel

RAL 1015  
Beż

RAL 9006  
Srebrny

RAL 8014  
Brąz

FSM 71319  
Grafit Strukturalny

Rodza je falban

Falbana C Falbana D Falbana E

Za dodatkową opłatą zestaw sterowania 
elektrycznego zawiera jący

cena: 860 zł brutto
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Corsica
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5° – 35°
max 7.0 m

m
ax

 3
.6

 m

Specyfikacja
•	 aluminiowa konstrukcja lakierowana proszkowo

•	 kaseta chroni tkaninę przed czynnikami 
atmosferycznymi

•	 zastosowanie aluminiowych boczków

•	 szeroka gama tkanin 

•	 napęd wyłącznie elektryczny sterowany 
radiowo

•	 możliwość zastosowania oświetlenia led

Kolor pola oznacza liczbę ramion markizy Biały - 2 szt Niebieski - 3 szt

Cena Brutto kompletnej markizy Corsica z silnikiem, uchwytami ściennymi oraz oświetleniem LED. Markiza CORSICA nie występuje z napędem ręcznym.

Wysięg
[cm]

Szerokość [cm]

2 uchwyty ścienne 3 uchwyty ścienne 4 uchwyty ścienne 5 uchwytów ściennych

210 - 290 291 - 350 351 - 410 411 - 470 471 - 530 531 - 590 591 - 650 651 - 700

160 od 210 cm  5 207 zł 5 601 zł 6 039 zł 6 258 zł 6 753 zł 7 543 zł 8 081 zł 8 307 zł

210 od 260 cm  6 068 zł 6 394 zł 6 981 zł 7 391 zł 8 076 zł 8 990 zł 9 718 zł 10 002 zł

260 od 310 cm  6 494 zł 7 221 zł 7 687 zł 8 399 zł 9 271 zł 10 098 zł 10 324 zł

310 od 360 cm  7 543 zł 7 953 zł 8 737 zł 8 981 zł 10 518 zł 10 779 zł

360 od 410 cm  8 333 zł 9 151 zł 9 536 zł 10 585 zł 11 250 zł

Corsica

Kolory konstrukcji:

RAL 9010  
Biel

RAL 1015  
Beż

RAL 9006  
Srebrny

RAL 8014  
Brąz

FSM 71319  
Grafit Strukturalny

Pilot
Czujnik wiatrowo-

wstrząsowy
Silnik

W cenie zestaw sterowania elektrycznego 
zawiera jący
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Tkaniny
Tkanina markizowa, będąca najbardziej reprezentatywną częścią markizy, nie tylko służy 
do ochrony przed słońcem, lecz również spełnia rolę elementu dekoracy jnego. Aby sprostać 
oczekiwaniom klientów, firma Selt posiada w swojej ofercie szeroką gamę wzorów tkanin, 
produkowanych przez wiodących europejskich producentów. Tkaniny powstają na bazie 
wysokogatunkowych materiałów i podlegają ciągłym testom. Dodatkowo, podczas procesu 
produkcji, tkaniny akrylowe zabezpieczono impregnatem na bazie Teflonu. Do produkcji markiz 
używa się tylko tkanin pierwszego gatunku, mając do dyspozycji najnowocześniejsze maszyny 
szwalnicze i wysokiej jakości przędze.

Tkaniny akrylowe
Tkaniny akrylowe gwarantu ją na jwyższą jakość produktu, zapewnia jąc komfort termiczny 
i ochronę przed promieniowaniem UV. Wyprodukowane w 100% z włókna akrylowego 
barwionego w masie chemicznej zapewnia ją doskonałą ochronę przed utratą koloru. 
Współczynnik odporności na promieniowanie UV wynosi od 7 do 8 w 8 stopniowej skali. 
Impregnacja środkiem typu TEFLON® lub SCOTCHGARD™ stwarza doskonałą barierę ochronną 
i wzmacnia właściwości hydrofobowe tkaniny, a ponadto zapobiega przywieraniu zabrudzeń 
do materiału. Odporność na przemakanie 330 mm wysokości słupa wody. Zaletą tkanin 
akrylowych jest również wysoka odporność na rozciąganie i rozrywanie.

Poniższe dane techniczne przedstawiają średnie wartości

Skład: - Akryl 100%, barwiony w masie

Wykończenie: - Teflon - Cleangard

Waga: DIN EN 12127 ~ 300 g/m2

Szerokość: - 120 cm

Trwałość koloru: DIN EN ISO 105-B02 7-8 / 8

Olejoodporność: EN ISO 14419 4-5

Odporność na wodę: EN ISO 4920 100

Wysokość słupa wody: EN 20811 ~ 330 mm

Wytrzymałość na rozciąganie (daN/5 cm): DIN EN ISO 13934-1 ~ 140 / 95

Odporność na rozdarcie (daN) Wątek / Osnowa: EN ISO 13973-2 2.3 / 4
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Wzory tkanin

UNITI ANTRACITA 8488

NAPLES STONE  D113

UNITI SILVER GREY  U190

UNITI SILVER  2821

UNITI VANILLA  2687

UNITI SILVER MELANGE  0028

UNITI PERLA  2979

LADAKH 4655

NEW YORK  2174

UNITI AMBER BEIGE  0814 ANDRIA 3881

UNITI BASALT  8203

UNITI GRANATE  2101

UNITI JADE  0396

UNITI INTEGRAL  2838
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BEACH 4662

FOGGIA 3864

UNITI FLANELLE  U104

SIENNE STONE  8931

MANCHESTER 2823

UNITI BERNA  2041

NAMIB 4640

UNITI SIROCO  2226

ORLANDO 2191

LISBONNE NATURE  8224

ARGENTINA 2016

CLASSICAL GRIS  2103 CANBERRA 0452

UNITI NATURAL  2929

SAHARA DUST 4639

FIRENZE 3889

CANDLELIGHT 0990

UNITI MARINE  2145
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HARDELOT NATURE  8935

UNITI TWEED BROWN  0403

PERU 2201

CLASSICAL MOSSY TWEED  9878

UNITI IRON  0937

WINTONE 0734

RAVENNA 3882

UNITI MARFIL  2143

LAVA 4623

UNITI STITCH RUBY  0507

UNITI PIETRA BEIGE  9415

UNITI PIMENT PIGUE  U412

UNITI VERDE BOTELLA  2245

UNITI MARBLE  0923

ROSOPSIDA 4657

UNITI TANDEM BLANCO  8442 UNITI TANDEM PIEDRA  8445 UNITI TANDEM GRAFITO  8446
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Automatyka
Komfort podczas pracy  
i wypoczynku

sterowanie
Zastosowanie pilota umożliwia automatycz-
ne zwijanie markizy, dodatkowym atutem 
jest możliwość awaryjnego zwijania za po-
mocą napędu korbowego.

czu jniki
Czujnik wiatrowo-wstrząsowy zapew-
nia bezpieczeństwo i komfort użytko-
wania podczas zmiennych warunków 
atmosferycznych.

Zastosowanie sterowania automatycznego w markizach przeciwsłonecznych 
umożliwia kontrolę poziomu energii słonecznej przenikającej do wnętrza 
budynku.
Ponadto stanowią one dodatkowy element ochrony dla osłony w przypadku 
oddziaływania niekorzystnych warunków atmosferycznych. Nowoczesne 
systemy automatyki cechuje także prosty montaż, łatwa konfiguracja 
i rekonfiguracja.
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napęd
Silnik elektryczny umieszczony wewnątrz 
rury nawojowej pozwala na zwijanie i roz-
wijanie poszycia bez konieczności użycia 
korby 



20

Montaż
Skrócona instrukcja

Krok 1

Rozpakować wyrób i sprawdzić, 
czy jest on kompletny. Przygoto-
wać zestaw narzędzi do montażu.

Krok 2

Montaż markizy należy rozpocząć 
od zaznaczenia miejsc mocowania 
uchwytów ściennych oraz nawier-
cenia otworów w zaznaczonych 
miejscach.

Krok 3

Po zamocowaniu kotew należy 
przykręcić uchwyty do ściany w 
jednej płaszczyźnie.

Krok 4

Założyć markizę na uchwyty 
ścienne tak aby konstrukcja mar-
kizy została maksymalnie doci-
śnięta.

Krok 5

Dokręcić belkę konstrukcy jna za 
pomocą śrub montażowych.

Krok 6

Za pomocą poziomnicy sprawdzić 
płaszczyznę składania się ramion.

Krok 7

Za pomocą klucza imbusowego wy-
regulować ewentualne odchylenia w 
poziomie.

Krok 8

Rozwinąć markizę za pomocą 
korby lub rozpocząć podłączenie 
silnika. 

Krok 9

Podłączenie musi wykonać elek-
tryk posiadający uprawnienia 
elektryczne.

Krok 10

W celu zaprogramowania pozycji 
krańcowych należy użyć pilota 
dołączonego wraz z markizą.

Krok 11

Ustawienie kąta pochyłu markizy 
można wyregulować za pomocą 
klucza płaskiego. 

Krok 12

Za pomocą poziomnicy sprawdzić 
czy belka przednia jest ustawiona 
w poziomie.

Podczas montażu należy pamiętać o bezpieczeństwie. Do każdego produktu dołączona jest 
szczegółowa instrukcja obsługi oraz montażu.

Kompletne instrukcje dostępne na stronie 
www.sklep.selt.com
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Technologia

Rodzaje uchwytów

w zestawie

Zamówiona markiza dostarczona zostaje jako kompletny produkt wraz z uchwytami 
ściennymi oraz opcjonalnie z korbą lub zamontowanym silnikiem i pilotem.

niezbędne narzędzia pracy
Do montażu markizy potrzebne są podstawowe narzędzia budowlane: ołówek, miara, 
wiertarka, poziomnica, młotek, klucz płaski (20 mm, 17 mm, 14 mm, 10 mm), klucz imbusowy 
(6 mm, 3 mm, 2,5 mm), śrubokręt krzyżakowy, sznurek.

mocowanie
Pręt kotwiący jest elementem systemowym stosowany z kotwą chemiczną. Gwintowany 
pręt oraz kotwa chemiczna jest odpowiednia do mocowania konstrukcji markiz w betonie 
klasy C20/25 zbrojony lub niezbrojony bez warstw ocieplenia.

szerokość markizy ilość uchwytów

L  ≤  3,5 m

3,51 m  ≤  L  ≤  4,7 m

4,71 m  ≤  L  ≤  5,9 m

L  >  5,91 m

uchwyt ścienny uchwyt sufitowy

*dodatkowa dopłata

uchwyt krokwiowy

*dodatkowa dopłata

Standardowy uchwyt 
dodawany do każdej markizy 
w cenie systemu w ilości 
dobranej do szerokości.

Dodatkowy uchwyt do 
połączenia z uchwytem 
ściennym w celu montażu 
markizy do sufitu.

Opcjonalny uchwyt do 
połączenia z uchwytem 
ściennym do montażu do 
krokwi dachowej.
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Bezwzględnie nie należy rozwijać markizy podczas intensywnych opadów i nie narażać tkaniny na długotrwałe zawilgocenie, gdyż zaleganie wody na jej powierzchni może doprowadzić do przeciążenia 
mocowań oraz do wystąpienia nieznacznych deformacji i falistości płaszczyzny tkaniny. W przypadku zwinięcia zawilgoconej tkaniny, należy natychmiast po ustąpieniu opadów rozwinąć ją i pozostawić 
do wyschnięcia. Pewnych zmian na tkaninie nie można uniknąć ze względu na to, iż tkanina na szwach jest podwójnie złożona, podczas zwijania powstaje różna średnica nawinięcia. Powstające naprężenia 
mogą powodować falistość tkaniny w obrębie szwów (1,2), pośrodku pasów (3), wzdłuż krawędzi bocznych (4). Wykorzystanie markizy jako ochrony przed deszczem nasila występowanie efektu falistości. 
Na szczególnie duże obciążenia narażone są pasma boczne, dlatego może dojść do lekkiego opadnięcia brzegów tkaniny (5). Kolejną zmianą w wyglądzie tkaniny są zagniecenia, które mogą powstać 
podczas jej zwijania. Wówczas w ich obrębie (dotyczy to przede wszystkim poszyć o ciemnych barwach) może być widoczna delikatna linia, widziana w odpowiednim świetle (1,2,3). Powyżej opisane 
zmiany, które mogą wystąpić na powierzchni poszycia, nie mogą stanowić podstawy do roszczeń reklamacy jnych, ponieważ są typowe dla tkanin markizowych i nie wpływają na komfort użytkowania.

Opisane powyżej zmiany, które mogą wystąpić na powierzchni poszycia, nie mogą stanowić podstawy do roszczeń reklamacy jnych,  
ponieważ są typowe dla tkanin markizowych i nie wpływają na komfort użytkowania.

Użytkowanie
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Firma SELT gwarantu je jakość oferowanych produktów i oświadcza, że wszystkie Produkty oferowane w Sklepie www.sklep.selt.com objęte są Gwarancją Producenta. Towary oferowane przez 
SELT pozbawione są wad fizycznych i prawnych (rękojmia). Gwarancja i rękojmia udzielana jest na Produkt na okres 2 lat od dnia wydania Produktu. Warunki gwarancji produktu udostępnianie są 
konsumentowi przed zamówieniem Produktu, a także dostarczane są Klientowi wraz z Produktem. Klient przed dokonaniem zamówienia Produktu jest zobowiązany do zapoznania się z udostępnianymi 
mu Warunkami gwarancji Produktu.

Do reklamacji na Produkty zakupione przez Konsumenta zastosowanie ma § 12 Regulaminu, a do Produktów zakupionych przez Klienta innego niż Konsument – Ogólne Warunki Gwarancji dostępne 
na stornie www.sklep.selt.com

W zakresie rękojmi, zgodnie z art. 5561 Kodeksu cywilnego, wada: 

1. Fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową. W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z umową, jeżeli: nie ma właściwości, które rzecz tego rodza ju powinna mieć ze 
względu na cel w umowie oznaczony albo wynika jący z okoliczności lub przeznaczenia; nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił kupu jącego, w tym przedstawia jąc próbkę 
lub wzór; nie nada je się do celu, o którym kupu jący poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy, a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego je j przeznaczenia; została kupu jącemu 
wydana w stanie niezupełnym.

2. Prawna ma miejsce, gdy rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzecie j albo jeżeli jest obciążona prawem osoby trzecie j, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą 
wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.

SELT jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Klienta lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili.

W przypadku wadliwości Produktu, firma SELT jest zobowiązana rzecz wadliwą wymienić na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla kupu jącego.

Gwarancja



MARKIZY

www.sklep.selt.com

Wszelkie parametry techniczne, wygląd i kolorystyka produktów są aktualne na chwilę oddania tego folderu do druku.
Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian bez uprzedniego poinformowania.
Ze względu na technikę druku wszelkie reprodukcje koloru mają charakter poglądowy,
ich odstępstwo od faktycznej kolorystyki nie może stanowić podstawy do reklamacji.
Zabrania się reprodukcji folderu, w całości lub w części, bez pisemnej zgody firmy SELT.


