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POLYKARBONÁTOVÉ TRAPÉZOVÉ  A  VLNOVKOVÉ 
DOSKY  MARLON 

 

 

     
 

 

 TITAN – Tatraplast, s.r.o. 
Lisková 768, 034 81 Lisková 

Email: peter.jurco@titan-tatraplast.sk , www.titan-tatraplast.sk  
 Mobil: +421 918 394 620, Tel/ Fax: 044- 4351 645 

Váš partner ! 
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Marlon CS „ŠPI ČKOVÝ PRODUKT PRE NÁROČNÝCH“   

        

Materiál dosiek – POLYKARBONÁT. Dosky sú absolútne priehľadné. Dodávaná farba je číra, rozmery 
a typy viď vzorkovník. Doska je prakticky nerozbitná, znáša trvale teploty až 115°C, je ošetrená 
jednostranným UV filtrom. Chránená strana je označená samolepkou. Na tento produkt poskytujeme 
mimoriadnu záruku 10 rokov na nerozbitnosť od krupobitia, 10 rokov na zachovanie svetelnej 
priepustnosti (viď podmienky záruky). Hlavné použitie – priehľadné zastrešenie terás a veránd, 
väčšinou ležiacich priamo pri dome, kde je požadovaná maximálna priepustnosť svetla, aby 
zastrešenie nezatieňovalo okná do priľahlých miestností. Dosky odolajú i silnému krupobitiu!!!  

Marlon CSE „VRCHOL PONUKY – NAJKVALITNEJŠÍ PRODUKT“  

     

Materiál dosiek – POLYKARBONÁT. Dosky sú priesvitné s povrchovou štruktúrou „jemný raster“. 
Dodávaná farba je číra, opál (mliečna) a bronzová (dymovo hnedá). Dodávané rozmery a typy viď 
cenník. Povrchová štruktúra spôsobuje, že dopadajúce svetlo na dosku neprechádza doskou priamo 
ako u hladkej čírej dosky, ale láme sa pod iným uhlom a časť lúčov je potom vedená materiálom 
dosky. V dôsledku toho vzniká efekt tzv. rozsvietenia dosky za dopadu slnečného žiarenia. Zvyšné 
svetlo je potom jemne rozptýlené. Vonkajšia strana je bez štruktúry. Doska je prakticky nerozbitná, 
znáša trvalo teploty až 115°C, je ošetrená obojstra nným UV filtrom. Na tento produkt poskytujeme 
mimoriadnu záruku 10 rokov na nerozbitnosť od krupobitia, 10 rokov na zachovanie svetelnej 
priepustnosti (viď podmienky záruky). Hlavné použitie – priesvitné alebo nepriehľadné zastrešenie 
pergól a veránd. Dosky zabezpečia dostatok svetla a súčasne zabránia prípadnému oslneniu od 
slnka. Dosky odolajú i silnému krupobitiu!!!  

PREDNOSTI: 
- jednoduchá montáž, dlhá životnos ť 
- priaznivá cena 
- vysoký rozsah použitia (stálos ť materiálu od -50°C - +135°C) 
- záruka 10 rokov na rozbitie krupobitím 
 
POUŽITIE: 
- priemyselné , športové a hospodárske stavby, pres klenie stien, studené prístrešky, altánky ,...  
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V Z O R KO V N I C A  T R A P É Z O V  

M A R V E C  A  M A R L O N  C S / C S E  
 

Marlon CS  0,8mm  trapéz 76/16 číra Marlon CSE 0,8mm  trapéz 76/16 číra 
 

Marlon CSE 0,8mm  trapéz 76/16 bronz 
 

Marlon CS  0,8mm  trapéz 76/16 modrá    Marlon CSE 0,8mm  trapéz 76/16 číra Marlon CSE 0,8mm  trapéz 76/16 bronz  

    

Marlon CS  0,8mm  trapéz 76/16 bronz Marlon CSE 0,8mm   vlna 95/38 číra Marlon CSE 0,8mm  vlna 95/38 bronz 

    
 

  

Marlon CSE 0,8mm trapéz 76/16  šedá 

  

Marlon CSE 0,8mm trapéz 76/16 červená  

  

Marlon CSE 0,8mm trapéz 76/16 zelená  

   
 


