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A csuklókaros napellenzõk elsõ példányai az 1970-es években jelentek meg Magyarországon a „kalandozó” magyarok
jóvoltából. A Nyugat-Európába látogató turistáink a szûkre
szabott valutakeretükbõl spórolva, vagy külkereskedõ, diplomata, mûvész illetve sportoló állampolgáraink hozták be
a fõleg osztrák, német, svájci árnyékolókat, hogy lakásuk
erkélyére, családi házuk, nyaralójuk teraszára felszerelve
élvezzék a hûs árnyékot és a szomszédok irigy pillantásait.
Szocialista ipari vállalataink csak egyedi tervezésû napellenzõket készítettek, szinte kizárólag közösségi létesítmények, óvodák, bölcsõdék udvarára hosszú határidõre,
túlméretezett, esztétikailag is kifogásolható kivitelben. Az
egyre növekvõ igények miatt az 1980-as években megjelentek az elsõ hazai magánvállalkozók által barkácsolt
árnyékolószerkezetek is.
Az áttörést 1984-ben Kapitány Attila kisiparos által kifejlesztett SOLAR típusú csuklókaros napellenzõ jelentette,
mivel egyedi igények alapján, de már sorozatban gyártotta.
A hazai kiállítások, bemutatók tovább növelték népszerûségét, egy jó szlogennel „Csak a teve tûri a napot!” hamar
közismert lett. Más vállalkozások is megjelentek ezzel a
termékkel a piacon, de az úttörõ, a közben svájci-magyar
vegyesvállalattá alakult Kapitány és Társai Kft. a folyamatos
fejlesztéseknek, az üzlethálózat bõvítésének, a tudatos
marketingnek köszönhetõen piacvezetõvé vált, sõt a rendszerváltás és az uniós csatlakozást követõen az európai piacon is elismert termékeket gyártott mogyoródi üzemében.
A vállalkozás 2009 tavaszán Kapitány Árnyékológyártó
Kft. néven jelentõs konstrukciós és technológiai fejlesztésekkel, választékbõvítéssel új magyar tulajdonosokkal, új
termékekkel és új bemutatóteremmel jelent meg az árnyékolástechnikai piacon.
A pénzügyi és gazdasági válság miatt gyökeresen átalakult
piaci helyzetben, az egyszerû és olcsó – értékének megfelelõ minõségû – szerény ponyvaválasztékkal kész méretekre gyártott barkácsáruházakban kapható napellenzõkkel
szemben a Kapitány Árnyékológyártó Kft. más utat választott. A 21. század igényeinek megfelelõ, széles típus-, méret- és textilkínálattal építõszekrény-rendszerû csuklókaros
termékcsaládot kínál.
Komplex szolgáltatással, helyszíni felméréssel, szereléssel, garanciával, szervizzel segítjük megrendelõinket az
árnyékolási problémáik legcélszerûbb megoldásában.
Üzemünkben egyedi méretben, korszerû technológiával,
kiváló minõségben, rövid határidõre gyártunk le minden
terméket.
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ÁRNYÉKOLÓ PONYVA
A felhasználó szempontjából a legfontosabb részegység,
hiszen õ „csak” árnyékot akar vásárolni. Megrendelõink a
legismertebb osztrák és német textilgyártók legnépszerûbb termékeibõl összeállított katalógusunkból több mint
150 különféle egyszínû és csíkos minta közül választhatnak. Ponyváink elsõsorban a tûzõ napsütés ellen biztosítanak védelmet, de kitûnõ reklámhordozók is.

CSUKLÓKAROK
A jelenleg legelterjedtebb napellenzõk legfontosabb szerkezeti egysége. A ponyva síkja alatt, azzal párhuzamosan
mozgó csuklókarok, a beépített rejtett elõfeszített rugók
segítségével minden helyzetében állandóan feszesen tartják az árnyékoló textíliát. A kinyúlási mérettartomány
szerint háromféle csuklókart gyártunk: könnyû, Solar és
Maxi típust. A könnyû csuklókarokat 1,25 m és 2,5 m között ajánljuk, minimális anyagfelhasználással, karcsú profilokkal a kisebb terhelésnek megfelelõ szilárdságú alkatrészekkel. A Solar csuklókarokat 1984 óta gyártjuk, de a jelenlegi szinte teljesen új generációnak tekinthetõ. A csuklópontokban lévõ rozsdamentes acéltengelyek finombeállítása – a többi típushoz hasonlóan – pontos helyszíni szerelést, beállítást tesz lehetõvé, így a mozgó, forgó alkatrészek
optimális körülmények között üzemelnek, hosszabb élettartammal. A ponyvafeszítõ rugók ereje is növelve lett és a
billentõszerkezet is módosult. A pozicionáló csavarok segítségével a csuklókarok úgy beállíthatók, hogy becsukott
helyzetükben azonos magasságban, a ponyvahengerrel
párhuzamosan helyezkedjenek el. A Solar csuklókarokat
1,5 m és 3 m közötti kinyúlásra ajánljuk. A Maxi csuklókarokat 3,5 m és 5 m közötti mérettartományban különlegesen erõs öntvényekbõl és alumíniumprofilokból gyártjuk.
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HOMLOKPROFILOK
A napellenzõ kinyitott helyzetében feszesen tartják a
ponyvát, becsukott állapotban pedig a ponyvahengerhez
ütközve minimális helyet igényelnek, mivel kívül domború, belül pedig homorú alakúak. Négy féle méretbõl mindig a megfelelõ teherbírású, de legkisebb tömegû homlokprofilt építjük be a napellenzõbe, így mindig lehet az igényeknek megfelelõen gazdaságos döntést hozni.

FELÜLETKIKÉSZÍTÉS
A csuklókaros napellenzõk acél alkatrészeit elektrolitikus
horgany védi a korróziótól, alumínium alkatrészeit pedig
mûanyagbevonat. Így natúr kivitel esetén is hosszú élet-

tartamúak. Magasabb esztétikai igények esetén minden
fémalkatrész fehér bevonattal készül, sõt vállaljuk a ponyvának megfelelõ színes szerkezet gyártását is „színharmonizált” kivitelben.

SZERELÉS, MÛKÖDTETÉS
A csuklókaros napellenzõ a legsokoldalúbb árnyékoló, mivel
méretválasztékával, homlokzatra, mennyezetre, szarufára
vagy tartószerkezetre szerelhetõségével minden igényt kielégít. Kézi hajtókarral, elektromos csõmotorral egyaránt
mûködtethetõ, kapcsolóval, távirányítóval vezérelhetõ,
fény- és szélérzékelõvel automatizálható.
TÍPUSOK
SOLAR csuklókaros napellenzõnk íves homlokprofillal,
extrudált védõtetõvel, színterezett fémszerkezettel 3 m kinyúlásig ma is a legnépszerûbb termékünk. Az ECO típusunkat egyszerûbb homlokprofillal, hajlított alumínium
védõtetõvel, horganyzott acél alkatrészekkel kínáljuk.
MAXI napellenzõnket akár 5 m kinyúlású csuklókarral is
gyártjuk. A PLUS típus különleges homlokprofiljából leereszthetõ 1,5 m drapéria a reggeli és a délutáni napsugarak,
illetve a betekintés ellen véd. A legújabb fejlesztésû árnyékolónk a PARTNER könnyû csuklókarokkal és karcsú,
ívelt homlokprofillal készül. A tokozott BOX napellenzõink
becsukva teljes védelmet biztosítanak a ponyvának és a
(x)
csuklókaroknak.

