Markizy do
szklanych dachów
capri – ANCONA

Po prostu
cieszyć się życiem!

2

Spis treści

Markizy do szklanych dachów Przegląd5

Capri

6 - 7

Ancona

8 - 9

Komponenty – Szczegóły10
WYPOSAŻENIE DODATKOWE	11
Dane techniczne,
Montaż / przekroje

12 - 1 3

Słoneczne światy Markizy + Dachy szklane14
Kolory konstrukcji

15

Materiały markiz15

3

23 kolory konstrukcji
bez dopłat!

Wreszcie wolność od upałów
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Dach szklany czy ogród zimowy umożliwiają podziwianie pięknego ogrodu przez cały rok. Ale w słoneczne
dni pod szklanym dachem robi się szybko zbyt gorąco
lub światło nieprzyjemnie razi. Pomocne w takim przypadku są markizy montowane pod lub nad dachem
szklanym, które dodatkowo wyczarowują przytulną
atmosferę – dla naprawdę ulubionych miejsc.

Rozwiązanie „nad i pod“
Konstrukcja markiz do szklanych dachów Lewens jest dostosowana do sposobu budowy dachów tarasowych i dachów ogrodów zimowych:
markiza jest rozwijana i zwijana na prowadnicach, których pozycję można dopasować
do odstępów między krokwiami dachu co do centymetra. System linek ciągnących
wysokiej jakości o dużym napięciu zapewnia przy tym niezawodne funkcjonowanie,
natomiast ciche rolki gwarantują komfort użytkowania.
„Nad“ czy „pod“ – do Państwa należy wybór faworyta:

Capri – Markiza na dachu i Pergola

Markiza do montażu na dachu na
istniejącym dachu szklanym lub dachu
ogrodu zimowego.
Maks. szerokość 700 cm i wysięg 600 cm*.

Bez dachu szklanego lub ogrodu zimowego Capri można także zamontować na
słupkach, co zmienia ją w stabilną markizę
tarasową typu Pergola.
Więcej na stronie 6.

ANCONA – Markiza Pod szkłem i Na szkle
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Markiza do montażu pod szkłem lub na
szkle na istniejącym dachu szklanym lub
dachu ogrodu zimowego.
Maks. szerokość 600 cm i wysięg 450 cm*.

Więcej na stronie 8.

* Dostępne wymiary i ograniczenia znajdą Państwo w danych technicznych aktualnego cennika Lewens.

Capri
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Dzięki markizie CAPRI od LEWENS mają
Państwo silne słońce i temperatury pełni lata
całkowicie pod kontrolą. Czy to w ogrodzie
zimowym czy na tarasie – rażące światło i upał
zostają na zewnątrz. Teraz można cieszyć się
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letnim klimatem na miarę.
Markiza CAPRI to zastosowana od zewnątrz ochrona przeciwsłoneczna dla ogrodów
zimowych lub dachów szklanych, która chroni przed nadmiernym wpadaniem światła
słonecznego i – szczególnie w przypadku ogrodów zimowych – przed nagrzewaniem
się pomieszczenia.
Dzięki maksymalnej szerokości pojedynczego pola do 700 cm (w typie PERGOLA do
600 cm) i głębokości wysięgu maksymalnie do 600 cm CAPRI nadaje się także do
dużych powierzchni szklanych. W przypadku jeszcze większych powierzchni szklanych
oferujemy Państwu markizę CAPRI typu MONTAŻ NA DACHU jako układ sprzężony o
szerokości do 1 200 cm. *

Wyposażenie dodatkowe
Więcej na stronie 11.
◗◗ Zdalne sterowanie radiowe ◗◗ Promiennik
Automatyka
pogodowa*
Dodatkowa
podpora
poszycia
◗◗
◗◗
* Dostępne wymiary i ograniczenia oraz pełny wykaz akcesoriów elektronicznych znajdą Państwo
w danych technicznych aktualnego cennika Lewens.

Typ Montaż
n a dac h u
Do montażu na ogrodzie zimowym lub
dachu szklanym CAPRI jest dostarczana standardowo z uchwytami prowadnic.
W zależności od sposobu mocowania i montażu można za dodatkową
opłatą zamówić także różne stopki
montażowe i kątowniki.

Elastyczność na miarę
CAPRI od Lewens można używać na wiele sposobów:
boczne prowadnice można cofnąć podczas montażu do 80 cm symetrycznie od
zewnętrznych krawędzi (patrz rys.). Idealne rozwiązanie także do ogrodów zimowych z
dachem wielospadowym lub dla skośnych dachów szklanych.
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Typ Pergola
W typie Pergola markiza Capri oferuje szczególnie stabilną formę zacienienia tarasu. Prowadnice i słupki podporowe
można ustawić w różnorodny sposób w
zależności od potrzeb.
O ile nie zostanie określone inaczej, słupki
podporowe są zawsze cofnięte o 25 cm (od
szerokości 551 cm o 40 cm).
(= odstęp od zewnętrznej krawędzi skrzynki do środka słupka podporowego)
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Ancona

Bardzo sprytne rozwiązanie:
montowana pod lub nad dachem, markiza
ANCONA poskromi zbyt rażące słońce i
temperatury i wyczaruje przyjemne światło na
tarasie lub w ogrodzie zimowym.
Nasza markiza ANCONA to idealne rozwiązanie dla tych, którzy chcą cieszyć się
życiem rodzinnym w ogrodzie zimowym lub pod szklanym dachem przez cały rok, a
jednocześnie szukają praktycznej i łatwej do utrzymania ochrony przeciwsłonecznej.
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Zawsze mają Państwo do wyboru dwie opcje montażu – pod szkłem i na szkle:
z amon towana p o d s zk ł em c a ł a mar k iz a p ozo s t aje sucha , cz ys t a i
jest najlepiej chroniona przed wiatrem i niepogodą. W przypadku montażu na szkle
ANCONA jest wyposażona w specjalną pokrywę górną.
Markiza ANCONA jest dostępna w szerokości do 600 cm. Głębokość wysięgu do maks.
450 cm można co do centymetra dopasować do długości krokwi dachu szklanego lub
ogrodu zimowego. *

Wyposażenie ◗◗ Zdalne sterowanie radiowe ◗◗ Promiennik ◗◗ Linka podporowa
dodatkowe ◗◗ Automatyka pogodowa* ◗◗ Pokrywa górna poszycia

Więcej na stronie 11.

* Dostępne wymiary i ograniczenia oraz pełny wykaz akcesoriów elektronicznych znajdą Państwo w danych technicznych aktualnego cennika Lewens.

Typ
POD szkłem
W przypadku montażu pod szkłem ANCONA
jest mocowana od spodu do krokwi dachu
szklanego lub dachu ogrodu zimowego.
Komponenty i wykończenie poszycia
zostały opracowane specjalnie na potrzeby
swobodnego zawieszenia konstrukcji pod
osłoną dachu szklanego.

ANCONA –
Markiza pod szkłem i na szkle

Typ
Na szkle
W przypadku tego rodzaju montażu
ANCONA jest mocowana od góry na krokwiach dachu szklanego lub dachu ogrodu
zimowego.
Ponieważ markiza jest narażona na
oddziaływanie czynników pogodowych,
ten typ jest zawsze wyposażony w górną
pokrywę.
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Kom p o n e n t y – S z c z e g ó ły
Wszystkie markizy i szklane dachy Lewens wyróżniają się zastosowaniem najnowszej
technologii, najlepszych materiałów i starannym wykończeniem.

Capri

Profil wysięgu
z wózkiem z łożyskiem igiełkowym.

Komfort użytkowania i stabilna, elegancka kaseta to wyraźna demonstracja inteligentnej jakości w najdrobniejsz ych szczegó ł ach: ciche
funkcjonowanie profilu wysięgu zapewnia wózek wyposażony w łożysko
igiełkowe. Kaseta skutecznie chroni

poszycie, kiedy jest złożone, przed
oddziaływaniem warunków atmosferycznych.

Ochronna kaseta CAPRI

Ancona

Smukła elegancja: przy zamkniętej
kasecie ANCONA zostaje optycznie schowana.
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Rzut oka na komponenty bocznych prowadnic ujawnia współdziałanie linek
ciągnących i sprężyn podczas rozwijania
przedniego profilu.

Rolki umożliwiają ciche funkcjonowanie.

Wąski profil harmonijnie
wpasowuje się w szklany dach.

Dostępne wymiary i ograniczenia oraz pełny wykaz akcesoriów elektronicznych znajdą Państwo w danych technicznych aktualnego cennika Lewens.

Wyposażenie
d o d at ko w e
Pokrywa górna Ancona

Pokrywa górna

W przypadku markizy ANCONA typu
Pod dachem dostępne jest dodatkowe
wyposażenie w postaci pokrywy górnej.
Pozwala ona na zamknięcie obudowy markizy w zgrabną kasetę i chroni poszycie i
komponenty przed zabrudzeniem – a przy
montażu pod otwieranymi dachami także
przed wpływem warunków pogodowych.

Pokrywa górna: w przypadku markizy
ANCONA typu Pod dachem jako dodatkowe
wyposażenie...

Linka podporowa poszycia /
Podpora poszycia
Ponieważ w przypadku markiz o dużych
rozmiarach, ze względu na ciężar własny
poszycia, może dojść do zwisu poszycia
pośrodku markizy, dostarczamy linkę
podporową poszycia (Ancona) lub
podporę poszycia (Capri).

Linka podporowa poszycia (Ancona)

biały (RAL 9010)

–– Na życzenie można otrzymać dodatkowe linki podporowe / podpory poszycia (dopłata).

Promiennik
Zapewnia również w chłodne dni wygodę i
przyjemne ciepło pod markizą i szklanym
dachem.

tytanowo-srebrny

... w przypadku Ancony typu na dachu, wliczone w cenę jako ochrona przed niepogodą.

Linka podporowa poszycia w przypadku
dużych rozmiarów markizy przeciwdziała
zwisaniu poszycia.

–– 2000 W, zakres przechylenia 30°,
dzięki temu równomierne ocieplanie
w promieniu do 16 m2, natychmiastowa
emisja bez fazy rozgrzewania
–– Wyposażenie dodatkowe: odbiornik
radiowy z funkcją ściemniania + pilot
(montaż przy markizie / kasecie niemożliwy,
tylko montaż do ściany)

Zdalne sterowanie radiowe,
automatyka pogodowa

Czujnik słońca i wiatru

Silnik elektryczny
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Zapewnia przyjemny klimat: promiennik

Dzięki zdalnej obsłudze wszystkie
akcesoria elektroniczne sterowane drogą
radiową można wygodnie obsługiwać za
pomocą jednego urządzenia. Dzięki temu
niepotrzebne już są kable na ścianie. Czujnik słońca i wiatru mierzy słońce i wiatr
– markiza zwija się i rozwija automatycznie!
M a r k iz y L E W E N S s ą w y p o s a ż o ne
w elektronikę świetnej jakości firmy Somfy.
Po co wstawać? - Pilot zdalnego sterowania
jest zawsze w zasięgu ręki

Dane techniczne
capri i Ancona
Model

Capri

Ancona

Typ

Montaż na dachu

Pergola

Szer. poje- maks. 700 cm
dyncze pole

Pod szkłem

maks. 600 cm

Szer.
2-częściowa

maks. 1 200 cm (układ
sprzężony bez poszycia na
szczeliny, szczelina ok. 4 cm)

Wysięg

maks. 600 cm

maks. 600 cm
min. 200 cm

maks. 600 cm
(odstęp słupka od ściany
maks. 500 cm)

Wysokość
słupka

Na szkle

maks. 450 cm

maks. 300 cm (dostawa w
wysokości 300 cm i dopasowanie na miejscu)
Wykonanie z dokładnością do cm we wszystkich szerokościach pośrednich!

Napęd
Dostawa,
mocowanie

– Wł. z uchwytem
prowadnicy, bez śrub
montażowych / kołków
rozporowych (liczba
uchwytów prowadnic –
patrz cennik)
– Dodatkowe materiały
montażowe za dpł.
– Możliwe cofnięcie
prowadnic podczas
montażu do 80 cm
symetrycznie od
zewnętrznej krawędzi

Dwa słupki podporowe – Wł. z uchwytem
– Wł. z pokrywą górną
Belka poprzeczna
prowadnicy bez śrub
– Wł. ze stopkami
Uchwyty podłogowe
montażowych / kołków
montażowymi 10 z
Ruchome prowadnice na
rozporowych
uchwytami prowadnic,
słupkach
– Dodatkowe materiały
bez śrub montażowych
– Dwa uchwyty ścienne do
montażowe za dopłatą
/ kołków rozporowych
obudowy
– Uwaga: Konstruk– Dodatkowe materiały
– Słupki podporowe
cja nadaje się do
montażowe za dopłatą
zawsze w odstępie
montażu wyłącznie pod
25 cm (od zewnętrznej
chroniącym ją szklanym
krawędzi skrzynki do
dachem.
środka słupka), jeżeli
nie podano inaczej
–
–
–
–

Kolory
konstrukcji

– 17 kolorów RAL i 6 lakierów strukturalnych do wyboru (tabela kolorów patrz cennik Lewens)
– Specjalne kolory RAL (dpł.)
– Niestandardowe kolory i lakiery efektowe na zapytanie

Poszycia
do markiz

– Markowy akryl, farbowany w dyszy przędzalniczej, ultra trwały kolor
– Markowy poliester, farbowany w dyszy przędzalniczej (dopłata)
– Wysokiej jakości nici Tenara

z kolekcji
LEWENS
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Napęd silnikowy (silnik elektryczny)

Capri: ze wzmocnieniami rogów i boczną zakładką (10 cm)

Wyposa1. Zdalne sterowanie radiowe /
żenie
silnik elektryczny ze zintegr. sterowaniem radiowym
dodatkowe 2. Automatyka słońce/wiatr/deszcz
3. Promiennik (tylko montaż do ściany)
4. Dodatkowa podpora poszycia

Uwaga

1. Zdalne sterowanie radio. 1. Zdalne sterowanie radio.
/ Silnik elektryczny ze zin/ Silnik elektryczny ze zintegr.sterowaniem radio.
tegr.sterowaniem radio.
2. Automatyka słońce
2. Automatyka słońce/
3. Promiennik
wiatr/deszcz
(tylko montaż do ściany)
3. Promiennik
4. Linka podporowa poszycia
(tylko montaż do ściany)
5. Pokrywa górna
4. Linka podporowa poszycia

Ze względów konstrukcyjnych oraz w wyniku ciężaru własnego przy dużych płachtach poszycie może zacząć lekko
zwisać po środku. Co jednak nie ma wpływu ani na funkcjonalność ani na trwałość markizy.

Dostępne wymiary i ograniczenia oraz pełny wykaz akcesoriów elektronicznych znajdą Państwo w danych technicznych aktualnego cennika Lewens.

Certyfikacje
Norma CE: Należy zwrócić uwagę na pieczęć i znak, które gwarantują Państwu
bezpieczeństwo techniczne naszych produktów.
Markowe towary z Niemiec: Markizy Lewens są produkowane i montowane
w Niemczech – jakość „made in Germany“!

M o n ta ż
capri Typ Montaż na dachu

107

237

Markiza do montażu na dachu do krokwi dachu
ogrodu zimowego lub dachu szklanego.

ca. 110

Montaż Na dachu:
Prowadnica (standard)

Stopka montażowa (różne wysokości)

Mocowanie boczne

Mocowanie boczne do ściany

Ancona
Typ Pod szkłem

160

25

101

55

135

154

110

Typ Na szkle

110
55

168
15

168

Montaż Pod szkłem:
Uchwyt prowadnicy
(standard)

Montaż Na szkle:

Stopka montażowa Płytka dociskowa
do montażu na
szklanym dachu Murano

Płytka dociskowa
bez uchwytu prowadnicy
do montażu na
szklanym dachu Murano

Stopka montażowa z
podwójnym uchwytem,
z płytką dociskową
do montażu na szklanym
dachu Murano

Stopka
Stopka montażowa z
montażowa
podwójnym uchwytem
(standard
10 dla typu na szkle)
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Mocowanie
boczne

Przedłużka
montażowa

Wymiary materiałów montażowych – patrz cennik.

Płytka dystansowa
do prowadnicy po drugiej stronie przy montażu
z mocowaniem bocznym / przedłużką montażową

S ł o n e c z n e ś w i at y

Voilà, słoneczny blask à la carte!
Sprawdźcie Państwo nasze słoneczne światy
Lewens i wybierzcie własną, dopasowaną do
Waszych potrzeb ochronę przeciwsłoneczną
lub szklany dach – z wieloma opcjami wyposażenia dla jeszcze większej radości życia.
www.lewens-markisen.de
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Kolory konstrukcji

Materiały markiz

Dla wszystkich modeli markiz (za wyjątkiem Economy)
Lewens oferuje Państwu szeroki wybór standardowych kolorów
konstrukcji bez dopłat:

Kolory RAL standardowe
1015

kość słoniowa jasna

3002

czerwony karminowy

3003

czerwony rubinowy

3004

czerwony purpurowy

5002

niebieski ultramaryna

5005

niebieski sygnałowy

6005

zielony mchowy

6009

zielony jodłowy

7016

szary antracytowy

7024

szary grafitowy

8019

brązowy szary

8077

brązowy ciemny

9001

kremowa biel

9006

białe aluminium

9007

szare aluminium

9010

czysta biel

9016

biel komunikacyjna

W kolekcji Lewens znajdą Państwo ponad 300 wzorów, oprócz
akrylu i poliestru oferujemy także tkaniny oddychające Screen
i Soltis w tej samej palecie barw.
Materiały markiz Lewens są stworzone specjalnie do zacieniania
zewnętrznych powierzchni. Dzięki impregnacji są odporne na
wodę i zabrudzenia. Do konfekcji używamy najnowszych technik
szycia do szwów bez zakrzywień, jak również technologii klejenia
ultradźwiękowego. Poza tym zorganizowaliśmy naszą konfekcję
tak, by poszycia markiz były konfekcjonowane całkowicie na
płasko (a nie złożone).
Kilka cech jakościowych markiz do dachów szklanych:

◗◗ Konfekcja pewnym ściegiem stębnowym,
◗◗ Zakładki u góry i dołu zarobione (czyste zakończenie)
◗◗ Zakończenie zgodne z symetrią wzoru i koloru z lewej i
z prawej

◗◗ Zawsze z użyciem nici Tenara

®

Lakiery strukt. STandardowe
lakier strukturalny RAL 7016 szary antracytowy drobna struktura mat
lakier strukturalny RAL 9005 głęboki czarny drobna struktura mat
lakier strukturalny RAL 9007 szare aluminium drobna struktura mat
lakier strukturalny SL 92

terra / brązowy

lakier strukturalny SL 93

szary / marmur

lakier strukturalny SL 94

DB 703 drobna struktura

(Odchylenia kolorystyczne są możliwe ze względu na techniczne uwarunkowania nadruku)

Kolory specjalne
Kolory RAL specjalne

(wybór kolorów znajdą Państwo w aktualnym cenniku Lewens)

Kolory specjalne i lakiery efektowe:
– wszystkie kol. RAL niewymienione
– struktura drobna i gruba
– lakiery metaliczne
– lakiery perłowe i z efektem połysku
– kolory NCS

dopłata

na zapytanie

Bez względu na to, na który
materiał z kolekcji Lewens
si ę Pań s t wo zd e cydują,
t kaniny pi e r w s zej k lasy,
wysokowartościowe materiały
i nowoczesna konfekcja
gwarantują Państwu
wiele radości z
poszycia markizy
przez długie lata.
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Gwar antujemy

L.uz

Luz i spokój są dziś tak pożądane jak nigdy dotąd. Każdy dzień dostarcza nam
wystarczającą dawkę stresu, świat kręci się coraz szybciej, a jedna informacja goni następną. Dobrze, że są momenty, w których możemy uwolnić myśli
i beztrosko spędzić czas w gronie rodziny lub przyjaciół. To właśnie dla tych
wartościowych chwil stworzyliśmy nasze markizy.

I.nteligencja

znaleźć ją można nie tylko w głowach, ale czasem także tuż nad nimi: w technologii i procesach obróbki wysokiej jakości markiz firmy Lewens. Abyście mogli
Państwo jako użytkownicy bez problemu obsługiwać nasze produkty i znaleźć
rozwiązania dopasowane do swoich potrzeb.

F.rajda

to możliwość cieszenia się latem na świeżym powietrzu bez obaw przed poparzeniem słonecznym, z niezawodną ochroną przed upałem i rażącym światłem.
Markizy firmy Lewens nie dają po prostu cienia – chcą i mogą więcej: pomagają
nam cieszyć się latem od jego najlepszej strony.

E.l ast yczność

oznacza wolność wyboru. Bez względu na to, czy potrzebują Państwo markizy
na mały balkon, duży taras czy rozwiązania do ogrodu zimowego, sprzedawcy
Lewens zawsze służą poradą i fachową obsługą, a także chętnie pomogą w
wyborze kolorów i tkanin – tak, aby zawsze byli Państwo zadowoleni ze swojej
markizy!

Certyfikacje
Norma CE: Należy zwrócić uwagę na pieczęć i znak, które gwarantują Państwu
bezpieczeństwo techniczne naszych produktów.
Markowe towary z Niemiec: Produkty Lewens są produkowane i montowane
w Niemczech – jakość „made in Germany“!

Informacji chętnie udzieli Państwu autoryzowany sprzedawca:

Po prostu
cieszyć się życiem!
www.lewens-markisen.de
Zmiany techniczne zastrzeżone. Stan na 03/2016

