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Vyrábíme Vaše clony ...

METRO 850, 1000 
Svislá clona

METRO 850 a 1000 je svislá venkovní látková clona.
Horní samonosný box je spojen v jeden celek s bočními vodícími lištami.

Pro dokonalou fi xaci okraje látky v boční vodící liště je možno zvolit variantu 
v provedení se zipem. Jedna část zipu je umístěna v boční liště, druhá část je připevněna 

po stranách stínící látky. Stažením nebo vytažením clony se zip zapíná nebo rozepíná. 

METRO 850, 1000

METRO 8



Obchodní partner:

Pro další informace o produktech značky CLIMAX kontaktujte nejbližšího 

obchodní partnera CLIMAX nebo navštivte www.climax.cz S
C
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Svislá clona METRO 850, 1000

Vyobrazení výrobku

Technické údaje Způsoby kotvení

Popis

Clona:
• univerzální fasádní clona s horním samonosným boxem 
 s integrovanými vodícími lištami 
• výběr z několika barev konstrukce, standardně bílá 
 (RAL 9016), antracitová (RAL 7016), tmavěhnědá 
 (RAL 8019), krémová (RAL 9001), stříbrná (RAL 9006). 
 Ostatní odstíny RAL dle platného Ceníku markýz CLIMAX 
 (příplatek)

Provedení:
•   látka je po vytažení kryta v uzavřeném boxu
• boční vedení látky ve vodících lištách (Obr. 1), 
 nebo ve vodících lištách se zipem (Obr. 2)

Kotvení:
• boční vodící lišty se kotví na stěnu

Rozměry horního boxu:
• METRO 850 VL (VLZ): 
 87 x 88 mm (šířka x výška)
• METRO 1000 VL (VLZ): 
 102 x 103 mm (šířka x výška)

Látka clony: 
• výběr z velkého množství druhů a typů látek 
 dle platného vzorníku CLIMAX
• dlouhá životnost, stálobarevnost, možnost potisku

Ovládání ruční:
• klika s převodovkou

Ovládání motorické:
• elektromotor 230 V, ovládaný:
 - vypínačem, řídící automatikou, dálkovým 
   ovládáním

Mezní rozměry

Minimální 
šířka

Maximální 
šířka

Maximální 
výška

Typ clony

klika motor klika motor klika motor

METRO 850 VL
(vedení v lištách)

35 cm 60 cm 300 cm 250 cm

METRO 850 VLZ
(vedení v lištách se zipem)

35 cm 60 cm 275 cm 200 cm

METRO 1000 VL (VLZ)
(vedení v lištách, vedení 
v lištách se zipem)

35 cm 70 cm 350 cm 400 cm 200 cm 375 cm

METRO 850 VL
METRO 1000 VL

Kotvení 
vodící lišty

METRO 850 VLZ
METRO 1000 VLZ

Kotvení 
vodící lišty, 
provedení 
se zipem

Boční vedení v liště

Horní samonosný box

Boční vedení v liště, se zipem 

Horní samonosný box

Typ METRO 850 VL, 1000 VL Typ METRO 850 VLZ, 1000 VLZ


