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MAGNUM TO SYSTEM
Łatwość łączenia naszych produktów jest jak 
zabawa klockami. Różnorodność elementów czyni 
ją jeszcze ciekawszą.

OD A DO Z
Gdy już zdecydujesz możesz odetchnąć.  
Od pierwszego przycietego profilu, aż do 
ostatniego mocowania u klienta. Wszystko 
bierzemy na siebie.

PONADCZASOWY STYL
Działając w branży od lat wiemy co stale się 
podoba. Znajomość klasyki nie przeszkadza nam 
we wdrażaniu najnowszych światowych trendów. 
Nie poprzestajemy jednak na tym. Nieustannie 
rozwijamy autorskie pomysły  i rozwiązania.

TWÓJ DORADCA  MAGNUM
Masz w głowie wizję? Pomożemy Ci ją wyrazić 
językiem naszych produktów!

JAKOŚĆ MAGNUM
Wszystkie produkty z katalogu firmy Magnum 
są niezwykle trwałe. Do ich produkcji stosujemy 
wyłącznie najwyższej jakości stopy aluminium 
oraz tkaniny impregnowane sprawdzonych 
zachodnich producentów.

DESIGN
Markizy Magnum to wyjątkowy design - idealnie 
dopasujemy nasze produkty do Twoich wymogów 
estetycznych, dzięki czemu możesz cieszyć nimi 
oko przez długie lata.

INNOWACYJNOŚĆ
Dzięki zastosowaniu najnowszych technik łączenia 
tkanin gwarantujemy wysoką odporność na 
deszcz naszych produktów. W procesie produkcji 
stosujemy wyłącznie metodę klejenia na ciepło 
z zastosowaniem najwyższej jakości kleju 
reaktywnego na bazie PUR.

NOWOCZESNA  TECHNOLOGIA
Dzięki automatyce nasze produkty swobodnie się 
otwierają i zamykają, a ich obsługa polega
na naciśnięciu jednego przycisku. W niezwykle
łatwy i wygodny sposób możesz kontrolować
dopływ promieni słonecznych.

Wyposażając markizę w inteligentny czujnik 
nasłonecznienia, sprawiamy, że system 
odpowiednio zareaguje na natężenie światła 
słonecznego. Napęd w markizie otrzyma komendę 
otwarcia, gdy zadana czujnikowi wartość 
nasłonecznienia zostanie osiągnięta. Opcja ta 
dostępna jest zarówno w sterowniku kablowym,  
jak i radiowym.

Dodając do markizy czujnik wiatru - masz 
pewność, że markiza sama ochroni się przed 
uszkodzeniem, zwijając się samoczynnie, jeżeli 
wieje zbyt mocno.

OCHRONA
Doskonała ochrona przed intensywnym 
promieniowaniem słonecznym to podstawowe 
zadanie naszych produktów na dużych 
powierzchniach takich jak tarasy, balkony czy 
ogródki. Nasze markizy skutecznie chronią 
również wystawy sklepowe. Dzięki naszym 
produktom klienci Twojego sklepu, kawiarni lub 
restauracji będą się czuli swobodnie i komfortowo.
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ŻALUZJE ZEWNĘTRZNE



Zewnętrzne żaluzje Magnum tworzymy z myślą o pełnym komforcie optycznym i cieplnym  
użytkownika. Regulacja ilości światła wpadającego do pomieszczenia, jego rozproszenia i odbić  
to zasługa lameli z regulacją położenia oraz kąta nachylenia. Wszystko to w jednej z trzech  
gustownych odsłon o zróżnicowanym charakterze.

CIEPŁO TRZYMANE 
W RYZACH

Regulacja przepuszczalności promieni słonecznych 
możliwa dzięki barierze jaką stanowią żaluzje 
pozwala na sterowanie temperaturą panującą 
we wnętrzu. Obniżenie temperatury latem 
i podtrzymanie jej zimą. Wszystko za sprawą 
warstwy buforowej umieszczonej na zewnątrz 
pomieszczenia.
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NOWE OBLICZA ŚWIATŁA
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TYP Z



Nowoczesny produkt w pełnym charakteru wydaniu. Jego design  
świetnie dopełni elewacje współczesnych architektonicznych projektów.  
Podobnie jak w wypadku żaluzji typu S wprasowana w lamele uszczelka  
umożliwia pełne domknięcie żaluzji, a tym samym zwiększa jej  
właściwości optyczne i termiczne.

SZCZELNA BARIERA, 
NIŻSZE KOSZTY

Szczelność zamkniętej żaluzji pozwoli odciąć się 
całkowicie od warunków panujących na zewnątrz. 
Kalkulacja jest prosta: niższe koszty klimatyzacji 
latem, niższe straty energetyczne zimą.
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WYRAZISTY TEMPERAMENT
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TYP C



Żaluzje fasadowe serii C to sprawdzony i najpopularniejszy typ
zaciemnień. Uniwersalny charakter sprawdzi się zarówno w domach
jak i budynkach biurowych. Są jednocześnie najbardziej elastycznym
rozwiązaniem zróżnicowanym pod wieloma względami zależnie od
potrzeb użytkownika.

ŚWIATŁO POD KONTROLĄ

Zmiana kąta nachylenia lameli pozwala nam na 
płynne redukowanie ilości światła wpadającego  
do pomieszczenia, a także odbijanie go.  
Tak kontrolowane światło pomoże stworzyć 
przyjemne warunki do pracy lub odpoczynku
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MISTRZYNI POPULARNOŚCI
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TYP S



Żaluzje serii S to wyjątkowo smukła linia produktu zapewniająca wyjątkowe  
właściwości w zaciemnianiu. Wprasowana w lamele uszczelka zwiększa  
szczelność zamkniętej żaluzji zarówno w kwestii ilości wpadającego światła,  
jak i energii cieplnej. Delikatność formy subtelnie podkreśli charakter budynku.

WYGODA 
UŻYTKOWANIA

Wybierz najlepszą, odpowiadającą Twoim 
potrzebom metodę sterowania. Szeroki wachlarz 
oferowanych rozwiązań w zakresie napędów 
i opcji sterowania, zapewnia w tej kwestii 
nieograniczone możliwości.

BEZPIECZEŃSTWO 
I WYTRZYMAŁOŚĆ

Bezpieczeństwo użytkowania oraz praca
w zróżnicowanych, niejednokrotnie ciężkich 
warunkach atmosferycznych motywują nas  
do stosowania w procesie produkcji  
wyłącznie sprawdzonych, najwyższej jakości  
komponentów produkcyjnych.
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HARMONIA FORMY
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ROLETY EKRANOWE



Rolety ekranowe Magnum są serią produktów przeciwsłonecznych o dużej funkcjonalności i ciekawej 
formie. To eleganckie rozwiązanie z komfortową regulacją w płaszczyźnie pionowej zapewnia ochronę 
przed słońcem oraz prywatność, dodatkowo nadając fasadzie budynku wyjątkowy charakter. 

TERMOREGULACJA - UKŁON  
W STRONĘ OSZCZĘDNOŚCI

Okna stanowią część budynku najbardziej
narażoną na utratę ciepła. Warstwa buforowa 
w postaci rolety znacząco poprawia parametry 
termiczne budynków, czyniąc je rozwiązaniem 
praktycznym i przynoszącym niezależnie  
od pory roku istotne oszczędności.

STONOWANA SZAROŚĆ  
CZY SOCZYSTA CZERWIEŃ?

Ilość kolorów, metod krycia konstrukcji oraz 
rodzajów tkanin ekranowych w ofercie firmy 
Magnum stanowią pole do popisu dla wyobraźni.

WYGODA  
UŻYTKOWANIA

Zapomnij o wysiłku związanym z napędem 
ręcznym. Sterowanie roletami odbywa się za 
pomocą pilota lub włącznika na ścianie.
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PERSPEKTYWA SKUTECZNEJ OSŁONY
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MAGNUM SCREEN ZIP



Roleta ekranowa MAGNUM SCREEN ZIP to nowa jakość dla 
produktów tego segmentu. Innowacyjne podejście do połączenia 
konstrukcji i tkaniny zaowocowało wyjątkową wytrzymałością, 
a uzyskane napięcie powierzchni tkaniny czyni ją jeszcze 
piękniejszym dodatkiem dla domów i budynków biurowych.

SYSTEM MAGNUM ZIP

To unikalne rozwiązanie, oparte na precyzyjnym 
połączeniu tkaniny wyposażonej w zamek ZIP 
z konstrukcją rolety, wpływa na utrzymanie
odpowiedniego napięcia i pozycji ekranu
w prowadnicach. Efektem jest płynna praca
w płaszczyźnie pionowej, a także wyjątkowa 
odporność na niesprzyjające warunki 
atmosferyczne.

NIE TYLKO OCHRONA 
PRZED SŁOŃCEM

Uzyskana dzięki przesłonięciu otworu
okiennego szczelność pozwala na
wykorzystanie rolety również w funkcji
moskitiery.
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PIĘKNO W PRECYZJI
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MAGNUM SCREEN CABLE



MAGNUM SCREEN CABLE to seria rolet o niezwykle lekkim  
i nowoczenym charakterze. Elementy prowadzące tkaninę
w estetyczny sposób wyeksponowano dodatkowo wzmacniając
ten efekt. Konstrukcja systemu oparta na prowadnicach  
linkowych pozwala na swobodny wybór spośród szerokiego  
wachlarza rozwiązań montażowych.

W ŚRODKU LUB NA ZEWNĄTRZ

Roleta została stworzona do pracy
w ciężkich warunkach zewnętrznych,
ale jej charakterystyka pozwala
z powodzeniem montować ją również
we wnętrzach budynków.

PION JEST DOBRY ALE...

Nie musisz się do niego ograniczać. Elastyczność 
wynikająca z użycia linek pozwala na pracę rolety 
nawet pod kątem 45°.

do 45°
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NIC DODAĆ, NIC UJĄĆ!
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MAGNUM SCREEN GUIDES



MAGNUM SCREEN GUIDES to sprawdzone i cieszące się uznaniem
rozwiązanie. Wysoka niezawodność i kultura pracy są zasługą rolek
prowadzących tkaninę wewnątrz aluminiowych profili.

PŁYNNOŚĆ DZIAŁANIA

Rolki przesuwające tkaninę ekranową
w prowadnicach umożliwiają jej płynny
ruch w płaszczyźnie pionowej przy
jednoczesnym zachowaniu idealnego
napięcia powierzchni osłony.
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SKUTECZNOŚĆ W PROSTEJ FORMIE
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PALLADIO 2040



Palladio 2040 jest elegancką markizą z kasetą, która doskonale się prezentuje, 
zarówno w formie zwiniętej, jak i rozwiniętej. Wysoka funkcjonalność, łatwość użycia 
i montażu oraz zgrabny design to tylko niektóre atuty tej markizy.

PRECYZJA

Staranność wykonania przegubów, 
z zastosowaniem w konstrukcji 
ramion łańcucha  Flyer’a gwarantuje 
niezawodne działanie. Dodatkowo 
zapewniamy, że tkanina jest napinana 
równomiernie, dzięki użyciu 
specjalnych mechanizmów.

do 3,6 mdo 7 m

Do wyboru:

belka okrągła

belka półokrągła
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SZYK I ELEGANCJA
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PALLADIO 2040



KSZTAŁTY  
I KOLORY

Możesz wybrać przednią belkę 
w kształcie półksiężyca lub okrągłą. Nie 
ograniczaj swojej fantazji i wybieraj kolory tkanin 
z szerokiej oferty kolekcji Magnum.

PŁYNNOŚĆ  
UŻYTKOWANIA

Wybierz odpowiednią do Twoich wymagań 
opcję sterowania. 
Poznaj potencjał  markizy przy zastosowaniu 
czujników nasilenia słońca i wiatru - ciesz się 
nowymi możliwościami.

OCHRONA TKANINY

Specjalna konstrukcja uchwytów ramion 
powoduje, że są one 
podnoszone do góry, a kaseta 
domyka się osłaniając zwiniętą tkaninę.

VARIO VOLANT

Vario volant to rozwijana falbana, która jest 
dyskretnie ukryta w profilu czołowym markizy. 
Doskonale sprawdza się do osłony przed nisko 
zachodzącym słońcem. Zapewnia prywatność 
i komfort. Może być stosowana zarówno przy 
Palladio 2040 jak i przy Australii.

TERMICZNIE  
KLEJENIE TKANIN

W procesie produkcji stosujemy wyłącznie 
metodę klejenia na gorąco z zastosowaniem 
najwyższej jakości kleju reaktywnego na bazie 
PUR. Jest to nowoczesna technika łączenia 
tkanin markizowych.
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SZYK I ELEGANCJA
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AUSTRALIA



Australia to markiza, która potrafi się wpisać w każde otoczenie, doskonale sprawdza 
się w nawet najbardziej wymagających warunkach. Wyposażona jest w dodatkową 
funkcję ustawiania kąta nachylenia markizy. Dzięki prostej konstrukcji i solidności 
wykonania często znajduje zastosowanie w architekturze użytkowej.

OCHRONA

Mocno nasłonecznione miejsca 
na tarasie, czy w domu ulegają 
przegrzaniu. Poprzez silne działanie 
słońca ogrodowe i domowe meble 
szybciej niszczeją. Z markizami 
Magnum możesz je ochronić.

do 3,6 mdo 7 m
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SZTUKA PROSTOTY
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AUSTRALIA



WYGODA  
UŻYTKOWANIA

Wybierz najlepszą, odpowiadającą 
Twoim potrzebom metodę 
automatycznego sterowania.  
Ciesz się dodatkowymi 
rozwiązaniami: czujnikami 
słońca i wiatru oraz możliwością 
ustawiania kąta pochylenia 
markizy, by sterować  
nią według bieżących potrzeb.

IDEALNE DOPASOWANIE 
KOLORÓW

Intensywna zieleń czy stonowana 
szarość - wybierz idealną tkaninę 
markizową by dopasować ją do 
architektury budynku albo sprawić, 
by dzięki markizie elewacja budziła 
zainteresowanie i wyróżniała się na 
tle otoczenia.

R-PITCH

R-pitch to dodatkowa opcja w modelu 
markiz Australia, które znacznie ułatwia 
ustawianie markizy pod wybranym  
kątem nachylenia. Sterowanie jest  
ręczne, przy użyciu korby.

VARIO VOLANT

Vario volant to rozwijana falbana, która jest 
dyskretnie ukryta w profilu czołowym markizy. 
Doskonale sprawdza się do osłony przed nisko 
zachodzącym słońcem. Zapewnia prywatność 
i komfort. Może być stosowana zarówno przy 
Palladio 2040 jak i przy Australii.

TERMICZNIE  
KLEJENIE TKANIN

W procesie produkcji stosujemy wyłącznie 
metodę klejenia na gorąco z zastosowaniem 
najwyższej jakości kleju reaktywnego na bazie 
PUR. Jest to nowoczesna technika łączenia 
tkanin markizowych.
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SZTUKA PROSTOTY



PALLADIO 2040 WARIANTY MONTAŻU

Montaż do ściany z belką okrągłą

Montaż do sufitu z belką okrągłą

Montaż do ściany z belką półokrągłą

Montaż do sufitu z belką półokrągłą

wysięg (cm)

kąt nachylenia markizy
w

ys
ok

oś
ć 

(c
m

)
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AUSTRALIA WARIANTY MONTAŻU

Montaż do ściany

Montaż do ściany (r-pitch)

Montaż do sufitu

Montaż do sufitu (r-pitch)

wysięg (cm)

kąt nachylenia markizy

w
ys
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oś

ć 
(c

m
)
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PERGOLINO PLUS



Pergolino ochroni  taras przed nadmiernym nasłonecznieniem, 
a także letnim deszczem. Jest to idealne rozwiązanie 
dla restauracji, kawiarni, jak również domów jednorodzinnych. 

STABILNOŚĆ

Staranność doboru komponentów 
i współpraca z najlepszymi 
dostawcami zapewnia wysoką 
jakość wykonania i niezwykle 
stabilną konstrukcję.

do 5 mdo 5 m
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MISTRZ FUNKCJONALNOŚCI
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PERGOLINO PLUS



KOMFORT  
UŻYTKOWANIA

Letni deszcz już nie zaskoczy gości 
Twojej restauracji, lub rodziny przy 
weekendowym grillu. Możesz 
się cieszyć z dodatkowego miejsca 
wokół Twojego domu, chronionego 
przed słońcem i wiatrem.

TERMICZNIE 

KLEJENIE TKANIN

W procesie produkcji stosujemy wyłącznie metodę 
klejenia na gorąco z zastosowaniem najwyższej jakości 
kleju reaktywnego na bazie PUR. Jest to nowoczesna 
technika łączenia tkanin markizowych.
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MISTRZ FUNKCJONALNOŚCI



Pojedynczy moduł - widok z przodu

Rzut boczny

Pojedynczy moduł - widok z góry

PERGOLINO PLUS SINGLE - SCHEMAT

Możliwość budowania modułowego
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Podwójny moduł - widok z przodu

Rzut boczny

Podwójny moduł - widok z góry

PERGOLINO PLUS DUAL - SCHEMAT

Możliwość budowania modułowego
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