
OSŁONY
TARASOWE



Spełniaj swoje marzenia...



PERGOLA PRO

Pergola śródziemnomorska PRO to nowatorskie rozwiązanie w zakresie osłon 
tarasowych, które dodatkowo skutecznie chroni przed deszczem i wiatrem. Design 
aluminiowej konstrukcji wpisuje się w nowoczesne trendy wzornictwa przemysłowego, 
a zaawansowane rozwiązania techniczne zapewniają właściwe naprężenie materiału i 
cichą pracę aluminiowych wózków przemieszczających się pod prowadnicami. 

szerokość maksymalna - 5000 mm
wysięg maksymalny - 7000 mm
moduły / łączna szerokość maksymalna - 9000 mm



PERGOLA TOP PRIMA

Jest to pergola z zadaszeniem w postaci aluminiowych lameli, które 
obracają się wokół własnej osi. Niesamowicie stabilna konstrukcja oraz 
możliwości techniczne tego systemu pozwalają wkomponować ją w każdą 
przestrzeń tarasową i ogrodową. Lamele posiadają własne rynienki, które 
odprowadzają wodę do rynien zintegrowanych z konstrukcją, a następnie 
przez słupy do podłoża. Płynny obrót lameli pozwala na swobodną 
regulację przepływu powietrza w upalne dni. 

szerokość maksymalna - 6050 mm
wysięg maksymalny - 4000 mm (pojedynczy moduł)
moduły - bez ograniczeń



PERGOLA SINTESI 6000

Wyjątkowość tej pergoli polega na niezawodnym systemie prowadzenia 
tkaniny między prowadnicami i kunsztownym wykonaniu wszystkich 
elementów konstrukcji i detali. Jest bardzo stabilna - wytrzymuje wiatr 
do 100 km/h, a inteligentnie rozwiązany system odprowadzania wody 
sprawia, że jest wodoszczelna już przy 8 stopniowym nachyleniu. 
Niezaprzeczalnym atutem tej włoskiej pergoli jest brak widocznych łączeń 
i śrub, a całość dopełniają zgrabne maskownice.  

szerokość maksymalna - 6000 mm
wysięg maksymalny - 6950 mm
moduły - bez ograniczeń



pergola sintesi ghost

PERGOLA SINTESI GHOST®

Jest to jedyna na świecie pergola, w której poszczególne odcinki materiału 
chowają się do osobnych, estetycznych kaset, a tkanina jest naciągnięta 
w każdej pozycji otwarcia. Wyjątkowa funkcjonalność, odporność na 
wiatr oraz możliwość konfiguracji sprawia, że jest to ciekawe rozwiązanie 
dla każdego, kto ceni sobie przykuwający wzrok design oraz trwałość 
i bezpieczeństwo. Po zwinięciu tworzy niewielki, zgrabny daszek nad 
tarasem.

szerokość maksymalna - 4000 mm
wysięg maksymalny - 5520 mm
moduły - bez ograniczeń



PERGOLA Q.bus®

Pergola Q.bus® jest unikalnym systemem osłon tarasowych. Cechuje go 
absolutna elastyczność formy i opatentowany mechanizm opuszczania 
zadaszenia. W momencie rozwijania tkanina łączy się za pomocą zamka 
błyskawicznego z prowadnicami, co zapewnia jej właściwe naprężenie 
nawet przy dużych gabarytach. Ten innowacyjny produkt charakteryzuje 
się wyjątkowym designem, czerpiąc inspirację z nowoczesnej architektury.

szerokość maksymalna - 6000 mm
wysięg maksymalny - 4500 mm (pojedynczy moduł)
moduły - bez ograniczeń



MARKIZA MARKILUX 970

Najnowszy model z niemieckiej fabryki Markiluxa. Markilux 970 posiada 
unikatową, wąską kasetę 140 mm wysokości i 260 mm głębokości, która 
przekonuje swoim nadzwyczajnym połączeniem nowoczesnego designu 
i wiodącej technologii, które idealnie sprawdzą się w przykuwających 
wzrok projektach. Zamykanie tej kasety jest wyjątkowo ciche, 
a dodatkowe czujniki wiatru czy oświetlenie LED będą znakomitym 
dopełnieniem tej niezwykłej markizy.

szerokość maksymalna - 6000 mm
wysięg maksymalny - 3500 mm



MARKIZA MARKILUX MX1

Największa gwiazda wśród markiz zachwyca swoją futurystyczną linią. Ta kombi-
nacja daszku i markizy to marzenie wszystkich miłośników nowoczesnych kształtów, 
a innowacyjna technologia użyta w jej produkcji - jak na przykład ścięgna Bionic  
wykonane z włókien high-tech - zapewnią poczucie bezpieczeństwa oraz lekkobieżną 
i cichą pracę ramion przegubowych. Efektownym dodatkiem będą specjalne desenie 
tkaniny z ekskluzywnych serii, różnorodne oświetlenie LED czy markiza Schatten-
plus czyli dodatkowa pionowa markiza osłaniająca przed niskim słońcem i wzrokiem 
sąsiadów.

szerokość maksymalna - 7000 mm
wysięg maksymalny - 4370 mm



ŻAGIEL SOLIDAY-C

W pełni zautomatyzowany żagiel SOLIDAY-C stanowi przykład doskonałej osłony tarasowej. 
Czujniki wiatru i słońca pozwalają systemowi żaglowemu na samoczynną regulację, gwarantując 
jednocześnie najwyższy poziom bezpieczeństwa, gdy jesteśmy nieobecni. Żagiel SOLIDAY-C 
zwija się po przekątnej i opiera się na nowoczesnej i opatentowanej technologii dynamicznego 
olinowania żaglowego. Nagłe naprężenia występujące przy podmuchach wiatrów lub ekstremal-
nych deszczach są tłumione przez zawsze dobrze naprężone liny oraz sprężyny gazowe. Właściwie 
zaprojektowany kształt i ułożenie względem stron świata sprawi, że jest to idealna ochrona przed 
słońcem i deszczem przez cały sezon, niezależnie od kąta padania promieni słonecznych.

Kształt - trójkąt i wielokąt
Powierzchnia - max. 85 m2
Wysięg - max 7m na stronę
Długość bomu - max. 11,5 m



DACH SZKLANY

Szklany dach jest to niezwykle funkcjonalny, całoroczny system zadaszenia tara-
su. Chroni przestrzeń i meble tarasowe przed deszczem oraz śniegiem. Można go 
wyposażyć w dodatkową markizę dachową, instalowaną nad lub pod szkłem, dzięki 
czemu daje również przyjemny cień, nawet podczas upałów. Osłony boczne, w 
postaci przeszklenia czy markiz pionowych zapewnią barierę dla wiatru. Ciekawym 
rozwiązaniem jest zastosowanie dachu szklanego jako carportu, zamiast tradycyjnych 
wiat drewnianych lub blaszanych przy budynku.

szerokość maksymalna - 7000 mm
wysięg maksymalny - 5000 mm



MARKIZY PIONOWE

Markiza pionowa jest to najczęściej instalowany system osłony bocznej w pergolach. Idealnie chroni 
przed słońcem, chłodem, wzrokiem oraz deszczem. Tkanina z wszytym zamkiem błyskawicznym, 
łączącym ją z prowadnicami, gwarantuje możliwość korzystania z tarasu, nawet przy bardzo sil-
nych wiatrach. Do jej produkcji używa się wyłącznie wysokogatunkowego poliestru lub włókien 
szklanych, co zapewnia niezmienny wygląd tkaniny, nawet po wielu latach jej użytkowania. Dodat-
kowo zwinięta markiza chowa się w aluminiowej kasecie, dopasowanej wielkością do profili pergoli, 
zapewniając jej ochronę przed zanieczyszczeniami i estetyczny wygląd przez cały rok. 

dowolny kolor konstrukcji
ponad 400 kolorów tkanin
odporność wiatrowa do 70 km/h 



OKIENNICE PRZESUWNE

Okiennice są to systemy aluminiowych ram, z drewnianymi lub aluminiowymi lamela-
mi, które tworzą niesamowity klimat i grę światła na każdym tarasie. Potrafią ochronić 
przed wiatrem, słońcem, wzrokiem, deszczem oraz chłodem. Można je dowolnie i 
lekko przesuwać, w zależności od potrzeb. Dzięki zastosowaniu perfekcyjnie obro-
bionego drewna cedrowego uzyskujemy przyjemny efekt natury w otaczającej nas 
przestrzeni, z kolei zaletą wypełnienia aluminium jest brak konieczności jakiejkol-
wiek impregnacji. Wersja z obrotowymi lamelami zapewni dowolną regulację ilości 
wpadającego ciepła czy słońca oraz umożliwi ruch powietrza, jeśli jest on pożądany.

lamele stałe lub obrotowe
lamele drewnianie lub aluminiowe



PRZESZKLENIA

Przeszklenia boczne są niesamowicie funkcjonalnym systemem osłony bocznej. O ile nie chcemy 
się chronić przed słońcem, to jest to idealne rozwiązanie do każdej pergoli czy dachu szklanego. 
Przesuwne lub składane panele idealnie zamykają przestrzeń przed wiatrem, chłodem czy 
niepożądanymi gośćmi.

szkło przezroczyste lub matowe
panele przesuwne lub składane
całoszklane lub w ramach



OŚWIETLENIE

Oświetlenie pod pergolą jest pięknym i bardzo przydatnym do-
datkiem do systemu zadaszenia tarasu. Wybór delikatnego światła 
pozwoli nam na stworzenie wyjątkowej atmosfery na tarasie, z 
kolei mocne światło pozwoli nam z niego korzystać bez przeszkód 
przez całą dobę.

Promienniki ciepła jest to idealne rozwiązanie dla wszystkich, którzy chcieli-
by spędzać na wolnym powietrzu każdą chwilę, niezależnie od pogody. Pro-
mienie podczerwieni, ogrzewające wyłącznie ciała stałe, pozwolą przyjemnie 
spędzać czas również w chłodne wiosenne wieczory czy jesienne dni.

PROMIENNIKI CIEPŁA





BIELSKO-BIAŁA

ŻMIDZIŃSKI
ul. Żywiecka 189
www.zmidzinski.com

DĄBROWA GÓRNICZA

MAG Techniki Osłonowe 
ul. Henryka Dąbrowskiego 8a
www.magpergole.pl

KONSTANCIN-JEZIORNA

MK STUDIO
ul. Warszawska 27 
www.mkstudio.waw.pl

ŁÓDŹ

SUN-TECH
ul. Drewnowska 102 
www.sun-tech.pl

OLSZTYN

JARYS
ul. Kołobrzeska 29 
www.jarys.com.pl

PRZEŹMIEROWO / POZNAŃ

MONOLITH
ul. Leśna 19a 
www.markizy-poznan.pl

RYBNIK

WIOLLA
ul. Prosta 139 
www.wiolla.pl

RZESZÓW

DOTO
al. L. Okulickiego 17 
www.dotorzeszow.pl

SZCZECIN

MARKIZ SERWIS
ul. Cukrowa 65 
www.markiz.com.pl

WARSZAWA

GRAKO DESIGN
ul. Szczęśliwicka 25
www.grako.pl

WROCŁAW

SOLMA
al. Brucknera 48
www.solma.pl

ŻUKOWO / GDAŃSK

MAXI
ul. Gdańska 64
www.maxi.gdansk.pl



W niniejszym katalogu prezentujemy Państwu ofertę 
Grupy TOP w zakresie osłon tarasowych najwyższej 
na polskim rynku jakości. Grupa TOP to porozumienie 
liderów w branży Technik Osłonowych w Polsce, 
których celem jest nie tylko oferowanie produktów 
klasy premium - ale co ważniejsze - spełnianie Państwa 
potrzeb i oczekiwań w kreowaniu otaczającej nas 
przestrzeni, zarówno w domu jak i w pracy. Wieloletnie 
doświadczenie i wiedza wykwalifikowanych liderów 
pozwala na najwyższy standard obsługi klienta i 
satysfakcję z zastosowanych technik osłonowych.

Wybierając ofertę Grupy TOP mają 
Państwo gwarantowaną jakość obsługi, 
doskonałe produkty oraz wieloletnią 
satysfakcję z codziennego użytkowania 
bezpiecznych rozwiązań.

PARTNERZY AKCJI



Ciesz się życiem...



Firma MAG jest Członkiem GRUPY TOP
www.grupatop.org

MAG TECHNIKI OSŁONOWE SP. Z O.O.
ul. Dąbrowskiego 8a, 41-300 Dąbrowa Górnicza
(32) 445 33 00, 509 606 506
www.magpergole.pl


