
 
 
 

Nový životný priestor: Žiť spolu so slnkom 
  

Dávno už pominuli tie časy, keď sa markízy používali 
vo väčšine na jednoduché zatienenie, alebo skôr na 
zatemnenie, keď sa textílie v rôznych formách 
objavovali na oknách. 
Okrem jednoduchého zatienenia chceme vyhovieť aj 
vyšším požiadavkám zákazníka. Veď naše markízy – 
popri tom, že svojou farbou a formou vplývajú na 
každodennú náladu, na mnoho rokov udávajú 
atmosféru nášho obydlia, esteticky dotvárajú priečelia 
budov a súčasne úspešne ochraňujú pred vplyvom 
počasia  a zvedavých pohľadov. Na čo je vlastne dobrá 
markíza? Preverme si najprv samotnú látku. Textíliu 
používanú k výrobe markíz definujeme podľa najvyššieho vývojového stupňa Prémiovým 
výrobkom. 
Motto: Thinking Hightex, teda stredobodom pri tvorbe každej kolekcie je myslenie. Len s touto 
filozofiou vieme dosiahnuť, že markízy popri funkčnosti ponúkajú aj estetický zážitok. Počas 
dlhých rokov pôsobenia skúmame najlepšie riešenia a pri každej novej kolekcii s niečím 
prekvapíme. Farby a vzor látok je vo výnimočne širokej obmene. A keďže kvalita je pre nás 
najdôležitejšia, každú látku po prísnej kontrole označujeme značkou Hightex Quality. 
V poznaní týchto skutočností si nekupujete len látku na tienenie, ale jeden estetický a vysoko 
kvalitný výrobok, ktorý Vám bude k radosti slúžiť po celý rok. 
  
 

Najprirodzenejším 
klimatizačným 
zariadením je Sattler 
markíza! 
  
Veľmi veľa vecí ovplyvňuje, či sa v miestnosti 
cítime dobre alebo nie. Za príjemnú atmosféru 
miestnosti  najviac vďačíme citlivej súhre 
teploty, svetla a farebnosti. Ako výrobcovia 
markízových textílií dlhé roky ich dlhé roky 
študujeme a v záujme príjemnej atmosféry na 
vysokom stupni optimalizujeme ich pôsobenie. 
Podľa množstva dopadnutých  slnečných lúčov závisí, že nakoľko sa miestnosť zohreje, resp. 
zostane v chládku. Vonkajšia markíza ochladzujúco pôsobí, nakoľko neprepustí slnečné lúče a 
tým zabráni prehriatiu miestnosti. 
Podobne funguje ako slamený klobúk: vo veľkej horúčave udržuje hlavu v chládku a posúva 
hranicu znášanlivosti tepla na príjemnejšiu úroveň. 
Použitá energia ku schladeniu prehriatej miestnosti môže klesnúť hoci aj o 80%, ak sa slnečné 
lúče nevedia oprieť o sklenenú výplň domu. Jednoduchšie povedané: teplota miestnosti pri  
 

 

 

 



 
 
 
optimálnom výbere markízy s výbornými svetelno-technickými hodnotami 
aj za najhorúcejšieho leta sotva dosiahne 28˚C. 
Preto, aby ste si mohli brať do úvahy Vaše mieste klimatické podmienky, 

sme pre Vás vyvinuli materiály s rôznymi vlastnosťami priepustnosti svetla, váhy, priepustnosti 
vlhka.... 
Ako napríklad textília REFLECT 355 so skutočnou blokáciou svetelných lúčov. V závislosti na 
intenzite, uhla dopadu svetelných lúčov Vám dokážeme ponúknuť vhodnú textíliu Sattler.    
Takýmto spôsobom sa môže z jednoduchého tieniacieho plátna vyrastať  elektrickú energiu 
neodberajúce  klimatické zariadenie  . 
 
 

Sattler : kvalitu sľubujeme, ale ju 
aj dodržujeme 
 
Naše motto  „Thinking HighTex“ je prítomné v celom procese 
výroby, začínajúc od nástupu do práce našich 
spolupracovníkov, v každodennom inovatívnom vývoji, cez 
výber materiálov, až po ich spracovanie, končiac ponúknutím Vám a následnou starostlivosťou.  
 Naše výrobky spĺňajú tie najprísnejšie predpisy, tak aby vyhoveli aj v tých najrôznejších 
oblastiach použitia s najvyššími kvalitatívnymi ukazovateľmi . 
Už roky pracujeme podľa štandardu ISO 9001 a ISO 14001. Naše materiály spĺňajú najprísnejší 
štandard Öko-Tex, a spĺňajú aj UV štandard 801. Textílie vďaka štruktúre Texgard Easy Clean sú 
vodu a špinu odpudzujúce a odolné plesni. Na tieto ochranné funkcie poskytujeme 5 ročnú 
záruku. 
 
 
 
 

Sattler : poézia farieb 
 
V psychológii vnímania často používajú pojem „spomienka farieb“, čo značí toľko, že farby 
nevnímame ako abstraktné, od okolia izolované veci, ale ako komplex emócií, vôní, pocitov. 
Už sa stalo aj Vám , že z mnoho krásnych a ešte krajších vecí si nedokážete vybrať ? Ste si istý, 
že ste našli tú najvhodnejšiu kombináciu farieb ? Cítite intuitívne aká farba by bola v úplnej 
harmónii s Vašim bytom, Vašou povahou, ale nedokážete to povedať ? 
My Vám pokúsime poradiť ! 
Sattler pre Vás vyvinul „rozprávajúcu škálu farieb“, pomôcku na výber farieb a vzorov. Vnímajte 
svoju myseľ, pociťujte farby a tvary. To čo uvidíte, bude dokonale v harmónii s Vašim egom,  
vyrastie z neho príbeh plný deja, pocitov, vôní ... Váš príbeh.  
Oddajte sa aj Vy Vašim spomienkam! Pozývame Vás objaviť čisté  dojmy do sveta poézie 
farieb!   
 
Príjemnú zábavu!  
 
 

 

 

 

 

 



 

          Čo dokáže nanotechnológia ? 
 
Pod značkou TEXgard Easy Clean sa skrýva 
ojedinelá technológia vyvinutá f. Sattler, čo 
predstavuje vrchol v technológii tienenia. 
Textília je tkaná špeciálnou nano 
technológiou , vďaka ktorému nečistotu 
z plôch s vysokým pnutím  dažďová 
voda dokonale zmyje. Textília je 
samočistiaca a zároveň 
odpudzujúca vodu. Vďaka tej istej 
technológie je textília extrémne stabilná 
a fixná, pričom tieto vlastnosti zachováva 
veľmi dlhú dobu.   

 
Zopakujme teda prednosti textílií Sattler : 

- čistý vzhľad  
- sýte farby 
- dlhá životnosť 
- ešte vyššia odolnosť 

 
 

O sile slnečných lúčov a o tieni  
 
Na dosiahnutie príjemného pocitu pod Slnkom, aby pôžitok z čerstvého vzduchu a Slnka bol 
dokonalý,  musíte myslieť aj na ochranu pred UV žiarením. Klimatická zmena priniesla so sebou 
aj  nárast UV žiarenia, a tým aj nebezpečenstvá z toho vyplývajúce. Ak si myslíte, že tien je ako 
tieň sa mýlite. Práve pobyt v tieni  nevhodnej textílii môže byť zdraviu škodlivé. 
Naše látky Sattler, označené mottom HighTex spĺňajú všetky odporúčania normy 801 (vydaného 
ARGE- Švajčiarska liga prevencie proti rakovine a kožným chorobám). Táto norma 801 určí pre 
každú látku číslo, ktoré udáva na koľko násobok času sa zvýši vlastná odolnosť kože proti 
svetelným lúčom. Pri tejto norme textília už aj malým číslom (pr. 40) pohlcuje 95% UV žiarenia 
slnka. 
Takže môžete si byť istí, že oddych pod látkou Sattler je nielen príjemný ale aj bezpečný. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 



 
 

 
 
 
 
 
 

Aký je Váš faktor odolnosti proti UV žiareniu : 
 

UV 40 UV 60 UV 80 Typ   Po 30 min. na 
slnku bez  
ochrany  

Vlastná 
odolnosť pleti 
v minútach Vlastná odolnosť pleti v minútach 

1 

Svetlá pehavá 
pleť, svetlé 
alebo ryšavé 
vlasy, modré 
alebo zelené 
oči 

 

5-10 200-400 300-600 400-800 

2 

Svetlá pleť, 
svetlé  
vlasy, modré 
alebo zelené 
oči 

 

10-20 400-800 600-1200 800-1600 

3 
tmavé vlasy, 
modré oči 

 
20-30 800-1200 1200-1800 1600-2400 

4 

Tmavá pleť, 
tmavé alebo 
hnedé vlasy, 
hnedé oči 

 

Cca. 45 1800 2700 3600 

5 
Tmavá pleť, 
tmavé vlasy, 
tmavé oči 

 
Cca. 60 2400 3500 4800 

6 
čierna pleť, 
čierne vlasy, 
čierne oči 

 
Cca. 90 3600 5400 7200 

 
 
 
 
 

 

 


