Look

Markizy z pełną kasetą
toscana Mini – Toscana
toscana Grande – Trentino
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Po prostu
cieszyć się życiem!
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Ledwie zrobi się trochę cieplej, już gna
nas na zewnątrz. Cieszyć się ogrodowym
tarasem lub balkonem, grillować z całą
rodziną, dyskutować o świecie z przyjaciółmi albo samotnie pozwalać dniu mijać
w cieniu markizy – idealne momenty
pełne nastroju i chęci życia.

Markizy z pełną k asetą
Markizy z pełną kasetą od Lewens to doskonałe rozwiązanie
zacieniające na tarasy i balkony, które wyróżnia się prostym
designem, jakością, łatwością montażu i szerokim wyborem
wyposażenia dodatkowego. Dzięki szerokościom z dokładnością
co do centymetra do 700 cm (1 950 cm w układzie sprzężonym) – i
maksymalnym wysięgu do 400 cm znajdą dla siebie miejsce niemal wszędzie. Wszystkie markizy z pełną kasetą naszej serii LOOK

to markizy z ramionami przegubowymi i samonośną obudową.
Dzięki temu mają szczególnie kompaktowy charakter i pozwalają
na oszczędność miejsca. Kaseta zamknięta ze wszystkich stron
niezawodnie chroni poszycie, kiedy jest zwinięte, i komponenty
przed wpływem czynników atmosferycznych i zabrudzeniami, a
sama markiza spełnia wszystkie wymogi stawiane nowoczesnym
systemom zacieniającym. Wybierzcie Państwo swojego faworyta:

Look toscana MINI
Najmniejsza pełna kaseta z samonośną
obudową od Lewens szczególnie nadaje
się do małych balkonów i pomieszczeń
o niewielkiej głębokości – maksymalna
szerokość markizy to 450 cm, a
maksymalny wysięg to 250 cm. *
Więcej na stronie 6.

Look toscana
Ta elegancka, mała pełna kaseta o
samonośnej obudowie wyróżnia się
kompaktową, delikatną formą kasety i
modnymi akcentami. Dzięki maksymalnej
szerokości 550 cm i wysięgowi 300 cm
nadaje się do małych i średnich
powierzchni. *
Więcej na stronie 8.

Look toscana Grande
Ta duża pełna kaseta o samonośnej
obudowie wyróżnia się kompaktową
formą i elegancją przy jednoczesnym
dużym rozmiarze. Dzięki maksymalnej
szerokości 700 cm i wysięgowi 400 cm
nadaje się do dużych powierzchni. *
Opcjonalne wyposażenie Vario
Volant zapewnia zmienną ochronę
przeciwsłoneczną i prywatności.
Więcej na stronie 10.
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Look Trentino
Płaska pełna kaseta o samonośnej
konstrukcji wyróżnia się wyraźną formą
i prostym poprowadzeniem linii. Dzięki
maksymalnej szerokości 700 cm i
wysięgowi 400 cm nadaje się także do
dużych powierzchni. *
Opcjonalne wyposażenie Vario
Volant zapewnia zmienną ochronę
przeciwsłoneczną i prywatności.
Więcej na stronie 12.
* Dostępne wymiary i ograniczenia znajdą Państwo w danych technicznych aktualnego cennika Lewens.

L o o k T o s c a n a M INI

iem
„... całk oim stylu!“
wm

Wielkość małych rzeczy.
Toscana mini niemal nie zajmuje przestrzeni,
a jednak jest w pełni funkcjonalna i charakteryzuje się przemyślanymi rozwiązaniami w najmniejszych szczegółach. Wąski balkon, mały
taras – żaden problem. Toscana mini z każdego miejsca uczyni dobrze chronioną prze6

ystą
„... to cz mność!“
przyje

strzeń na letnie marzenia.
Dzięki maksymalnej szerokości 450 cm i maksymalnemu wysięgowi 250 cm
Toscana Mini znajdzie zastosowanie szczególnie na małych balkonach i powierzchniach o niewielkiej głębokości. Ponadto markiza jest wyposażona w komponenty
najwyższej jakości. Z delikatną kasetą i eleganckim designem markizy Toscana
mini oraz naszym obszernym wyborem poszyć i kolorów konstrukcji przekształcą
Państwo nawet najmniejszy balkon w swoje ulubione miejsce w domu. *
Dla jeszcze większego komfortu mogą
Państwo wybrać następujące elementy
wyposażenia dodatkowego:
(więcej od strony 14)

◗◗ Zdalne sterowanie radiowe
◗◗ Automatyka pogodowa*
◗◗ Oświetlenie LED
◗◗ Podpory pionowe

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

Pełna kaseta
Kaseta o wysokości jedynie 10,5 cm chroni poszycie ze wszystkich stron i nadaje
pomieszczeniu harmonijny wygląd nawet
przy montażu na suficie, występie dachu
i balkonie. Ramiona przegubowe z bardzo wysokim napięciem sprężynowym
zapewniają mocne napięcie poszycia.
W centralnym przegubie ramienia osłona
z tworzywa sztucznego zapobiega zabrudzeniom i korozji podwójnego przewodu, co
przedłuża jego okres użytkowania.

Uchwyty

Komponenty –
Szczegóły

Przeguby ramienia:
jednolitość kolorystyczna w każdym detalu

Look Toscana Mini – pełna kaseta

Markizę Tosca n a mini można
zamocować do ściany lub sufitu dzięki
dwóm zewnętrznym uchwytom. Boczne
przesuwanie uchwytów pozwala na ich
zamocowanie w zróżnicowany sposób
(patrz rys.). Dzięki temu montaż jest
łatwiejszy.

Obszar nachylenia
Mocowanie /
Napęd

Silnik

Montaż do
5° – 60°
ściany
5° – 60°
Montaż do sufitu

maks.
60°

Korba

Osłona zabezpieczająca zapewnia
elegancką ochronę poszycia.

5° – 27 °
5° – 60 °

Dzięki specjalnej konstrukcji markizy Toscana MINI podczas montażu można ustawić większy kąt
nachylenia. Idealne rozwiązanie dla
jednoczesnej ochrony przed słońcem i spojrzeniami ciekawskich!
Uchwyt profilu wysięgu pozwala na lekkie
przestawienie kąta.

7

Look Toscana
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Kwiaty podlane, lemoniada schłodzona, teraz
lato może pokazać, na co je stać. A gdy wieczorem słońce chyli się ku zachodowi, rozwijam markizę jeszcze kawałeczek dalej.
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TOSCANA wyróżnia się eleganckim designem i najlepszej jakości komponentami. Dzięki maksymalnej szerokości 550 cm i maksymalnemu wysięgowi 300 cm
TOSCANA to idealna markiza na tarasy i balkony. Z jednym z wielu naszych poszyć
i dużym wyborem kolorów konstrukcji stworzą Państwo na swoim balkonie lub
tarasie prawdziwie południowy klimat. *

Dzięki specjalnej konstrukcji markizy Toscana
podczas montażu można ustawić większy kąt
nachylenia.
maks.
80°

Mocowanie / Napęd
Montaż do ściany
lub sufitu

Silnik

Korba

5° – 80°

5° – 45 °

Idealne rozwiązanie dla jednoczesnej ochrony
przed słońcem i spojrzeniami ciekawskich!
* Dostępne wymiary i ograniczenia oraz pełny wykaz akcesoriów elektronicznych znajdą Państwo
w danych technicznych aktualnego cennika Lewens.

Pełna kaseta
Kaseta o wysokości 13 cm chroni poszycie ze wszystkich stron i nadaje pomieszczeniu harmonijny wygląd nawet przy
montażu na suficie, występie dachu i
balkonie. Ramiona przegubowe z bardzo
w ys ok im napi ę ciem spr ę ż y now ym
zapewniają mocne napięcie poszycia.
W centralnym przegubie ramienia osłona
z tworzywa sztucznego zapobiega zabrudzeniom i korozji podwójnego przewodu,
co przedłuża jego okres użytkowania.

Uchwyty

Komponenty –
Szczegóły

Look Toscana – pełna kaseta

◗◗ Markizę Toscana można zamocować
do ściany lub sufitu dzięki dwóm
zewnętrznym uchwytom. Boczne
przesuwanie uchwytów pozwala na
ich zamocowanie w zróżnicowany
sposób (patrz rys.). Dzięki temu
montaż jest łatwiejszy.

◗◗ Osłona zabezpieczająca zapewnia
elegancką ochronę poszycia.

Dla jeszcze większego komfortu mogą
Państwo wyposażyć swoją Toscanę
w następujące akcesoria:

◗◗ Zdalne sterowanie radiowe
◗◗ Automatyka pogodowa*
◗◗ Oświetlenie LED
◗◗ Podpory pionowe
Szczegóły od strony 14.
Osłona zabezpieczająca poszycie
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Look Toscana Grande
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Tak wygląda podział obowiązków à la lato:

„Widzisz,
nic nie
przypaliłem!“

mama nakrywa stół na tarasie i przygotowuje
świeże sałatki, młodemu mężczyźnie wolno grillować mięso, a tato musi po wszystkim
posprzątać i pozmywać. Czyste szczęście
pod markizą!
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Toscana Grande została zaprojektowana do wykorzystania na średnich i dużych tarasach. Owalna, nowoczesna forma kasety zapewnia optymalną ochronę dla poszycia i
komponentów, kiedy markiza jest zwinięta. Ponadczasowy design nadaje każdej fasadzie
piękny wygląd i można go połączyć z różnymi kolorami konstrukcji i poszyciami wedle
wyboru. Dla jeszcze większego komfortu mogą Państwo wyposażyć swoją markizę LOOK
ToSCANA GRANDE w następujące opcje:

◗◗ Vario Volant

Zmienna ochrona przed słońcem i
sfery prywatnej
– „roleta“ do markizy

Szczegóły od strony 14.

◗◗ Zdalne sterowanie radiowe
◗◗ Automatyka pogodowa*
◗◗ Oświetlenie LED
◗◗ Promiennik
◗◗ Podpory pionowe

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

Pełna kaseta
Uchwyt profilu wysięgu tworzy bezpieczne połączenie pomiędzy ramionami a profilem wysięgu i umożliwia lekkie
przestawianie kąta. Ramiona przegubowe
z bardzo wysokim napięciem sprężynowym
zapewniają mocne napięcie poszycia.
W centralnym przegubie ramienia osłona
z tworzywa sztucznego zapobiega zabrudzeniom i korozji podwójnego przewodu,
co przedłuża jego okres użytkowania.

Komponenty –
Szczegóły

Toscana Grande – pełna kaseta

◗◗ Markizę Toscana Grande o szero-

kości do 650 cm można mocować
tylko dwoma uchwytami do ściany
lub sufitu. Uchwyty można mocować
w zróżnicowany sposób, gdyż dzięki
specjalnie zaprojektowanemu uchwytowi obudowy można je przesuwać po
bokach (patrz rys. po lewej).

Uchwyty

◗◗ Osłona zabezpieczająca zapewnia
elegancką ochronę poszycia.

Osłona zabezpieczająca poszycie

11

Look Trentino
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Najlepszy styl życia: wyjście na świeże powietrze, rozwinięcie markizy i smakowanie słonecznego dnia – to jest teraz modne. Podobnie jak
markiza Trentino z jej prostą, wysmakowaną
formą – życie zaprojektowane zgodnie z moimi
upodobaniami!
Look Trentino to nowoczesna markiza doskonałej jakości zapewniająca 100%
komfortu i najwyższej jakości wyposażenie techniczne. Dzięki szerokości pojedynczego
pola do 700 cm Trentino idealnie nadaje się na balkony i tarasy każdego rozmiaru.
W postaci 2- i 3-częściowych konstrukcji złożonych markizę można rozciągnąć do
szerokości 1 300 lub 1 950 cm. *
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Aby uzyskać jeszcze większy komfort, mogą Państwo wyposażyć swoją markizę
Trentino w:

◗◗ Vario Volant

Zmienna ochrona przed słońcem
i sfery prywatnej
– „roleta“ do markizy

Szczegóły od strony 14.

◗◗ Zdalne sterowanie radiowe
◗◗ Automatyka pogodowa*
◗◗ Oświetlenie LED
◗◗ Promiennik
◗◗ Podpory pionowe

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

Pełna
kaseta
Dzięki wysokości tylko 161 mm i głębokości 261 mm (przy zamkniętej kasecie)
Look Trentino wyróżnia się zdecydowanie płaską i kompaktową konstrukcją.
Zamknięta ze wszystkich stron pełna
kaseta stanowi dla poszycia niezawodną
ochronę przed wpływem czynników atmosferycznych i zabrudzeniami.

Dzięki ścisłemu przyleganiu do ściany
nowoczesnej płaskiej kasety markiza
łagodnie wkomponowuje się w fasadę i
pasuje ze swoją prostą formą szczególnie
do nowoczesnych frontów.

Opcja Vario Volant

Look Trentino – pełna kaseta

Zaślepki kasety i profilu wysięgu są
w ykonane z wysokowartościowego
odlewu aluminium i stanowią o najwyższej
jakości.

Komponenty –
Szczegóły
◗◗ Stabilne uchwyty ramion wypo-

sażone w śrubę podporową i wysokoudarową zapewniają wysoką stabilność przy bocznym wietrze przy rozwiniętej markizie.

◗◗ Ramiona przegubowe z bardzo wysoUchwyt ramienia z wytrzymałego stopu aluminium,
widełki górnego ramienia z kutego aluminium.

kim napięciem sprężynowym zapewniają mocne napięcie poszycia.
Dzięki temu poszycie nie opiera się
na przegubach ramion.

Uchwyt profilu wysięgu: pewne połączenie
ramion i profilu wysięgu.
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W y p o s a ż e n i e d o d at ko w e
toscana Grande
Vario Volant
Vario Volant oferuje zmienną ochronę
przed słońcem oraz sfery prywatnej, nie
zmieniając przy tym wysokości przejścia
pod markizą.
Kiedy markiza jest złożona, Vario Volant
może służyć także jako markiza okienna
i zapewnić cień i chłód wewnątrz pomieszczenia (mały rys. po lewej).
–– Dostawa standardowo z
obsługą korbą i poszyciem
z materiału akrylowego
–– Wysokości draperii: 150 oraz 200 cm
–– dla konstrukcji do 600 x 300 cm,
lub 500 x 350 cm
Wyposażenie za dopłatą:
–– Poszycie z Soltis 92 (wówczas
wysokość draperii ok. 160 cm)

Trentino

–– Vario Volant z silnikiem radiowym
(tylko do markizy z silnikiem radiowym; wówczas wysokość draperii
150 cm z akrylu oraz 160 cm
z Soltis 92)
Nie do stosowania w połączeniu z promiennikiem.

Wszystkie modele
Zdalne sterowanie radiowe,
automatyka pogodowa

1.

14
2.

Czujnik słońca i wiatru mierzy słońce i
wiatr – markiza zwija się i rozwija automatycznie!

4.
3.

Dzięki zdalnej obsłudze wszystkie
akcesoria elektroniczne sterowane drogą
radiową można wygodnie obsługiwać za
pomocą jednego urządzenia. Dzięki temu
niepotrzebne już są kable na ścianie.

1. Czujnik słońca i wiatru

2. Czujnik wiatru

3. Zdalne sterowanie radiowe

4. Silnik elektryczny

Markizy LEWENS są wyposażone w elektronikę świetnej jakości firmy Somfy.

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

Oświetlenie
Odpowiednie oświetlenie i przyjemną
atmosferę na tarasie i balkonie można
uzyskać – w zależności od typu markizy – dzięki listwom LED z reflektorami
punktowymi lub zwykłym listwom LED.

Vario Volant zapewnia odpowiedni cień
nawet przy nisko stojącym słońcu...

–– Barwa światła: ciepłobiała (2 800 K)
–– Dostawa wł. z transformatorem i
kablem 400 cm
Listwa LED z punktowymi reflektorami, tutaj:
Toscana Grande

–– Ustawienie od - 20° do + 50° C
–– Przy zakupie z gotową markizą listwa
oświetleniowa jest dostarczana w
kolorze konstrukcji markizy
–– Wyposażenie dodatkowe: odbiornik
radiowy z funkcją ściemniania + pilot
Listwa LED z punktowymi reflektorami:
–– Do wszystkich markiz z ramionami
przegubowymi LEWENS za wyjątkiem
Toscana Mini, Toscana, Trentino
– także do późniejszego montażu

... a po zachodzie słońca listwa świetlna
gwarantuje nastrój imprezowy!

Listwa LED:
–– Specjalnie do markiz Toscana
Mini, Toscana i Trentino – także do
późniejszego montażu

Listwa LED, tutaj: Toscana

biały (RAL 9010)

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

tytanowo-srebrny

Z promiennikiem zimne dni
mogą być tak przytulne...

–– 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
(nie do stosowania w połączeniu z Vario Volant)
W przypadku Toscana Mini, Toscana lub razem z
oświetleniem: tylko montaż do ściany)

Podpory pionowe
Dla jeszcze większej stabilności i ochrony
przed wiatrem markiza może opcjonalnie
zostać wyposażona w podpory pionowe.

Dzięki podporom pionowym markiza
wytrzymuje także lekki wiatr.

–– Regulacja wysokości 180 do 300 cm
–– wł. z podstawą podpory oraz częścią
łączącą z profilem wysięgu

np.
Toscana

–– Podpora i podstawa podpory w kolorze
srebrnym, część łącząca w kolorze
stelażu
(nie do stosowania w połączeniu z czujnikiem słońca/wiatru)
Po co wstawać? - Pilot zdalnego sterowania
jest zawsze w zasięgu ręki
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Micro 700

Markiz a z roz wijaniem bocznym

„Uwaga na urze?
eb
nadchodząckieś
ja
To chyba
żarty!“

Idealne uzupełnienie Państwa markizy kasetowej:
dzięki markizie z rozwijaniem bocznym MICRO 700
Państwa taras, balkon czy loggia zamieni się
w bezpieczną przystań. Ochrona przez słońcem,
wiatrem i spojrzeniami ciekawskich – dodatkowo
urlopowy nastrój w cenie.
16

◗◗ Wysokość konstrukcji: maks. 250 cm*
◗◗ Wyprowadzenie: maks. 400 cm
(w zależności od wysokości i poszycia)*

◗◗ Obsługa ręczna
◗◗ Wł. z uchwytem ściennym; możliwe
inne uchwyty (maszty) (dopłata)

◗◗ Kolory konstr.: jak w markizach LOOK
◗◗ Materiały: akryl i Soltis 92 z naszej
kolekcji Lewens

Dzięki rękojeści (dostępne różne pozycje i liczba) Micro 700 można łatwo
rozwinąć i przymocować do masztu.
Dolne kółeczko zapewnia przy tym
łatwość prowadzenia.
Dla pewnej i wygodnej obsługi poszycie
zostało wyposażone w system hamujący
zwijanie.
Poszycia Micro 700 można doskonale
dopasować do Państwa markizy.

Dalsze informacje znajdą Państwo
w katalogu MICRO 700.
* Dostępne wymiary i ograniczenia znajdą Państwo w danych technicznych aktualnego cennika Lewens.

LOOK –  Ko m p o n e n t y
Wszystkie modele LOOK to trwałe, wytrzymałe markizy wysokiej jakości, wyróżniające
się rozwiązaniami technicznymi, najlepszymi materiałami i precyzyjnym wykonaniem.

◗◗ Samonośna konstrukcja pełnej kasety z powlekanym proszkowo wytłaczanym profilem
◗◗ Kaseta zamknięta ze wszystkich stron do ochrony przed wpływem warunków
atmosferycznych

◗◗ Nierdzewne trzpienie, łożyska powlekane teflonem, śruby ze stali szlachetnej

Toscana Grande:
uchwyt ramienia, uchwyt ścienny i zaślepka

Toscana Mini / Toscana
Kaseta o wysokości tylko 10,5 cm / 13
cm zapewnia ładny wygląd także od tyłu
przy montażu na suficie, występie dachu
i balkonie.

Trentino / Toscana Grande
Uchwyt ramienia TRENTINO i Toscana
Gr ande jest wyposażony dodatkowo
w śrubę podporową i wysokoudarową i jest
wykonany z wytrzymałego stopu aluminium, widełki górnego ramienia z kutego
aluminium.
Uchwyt profilu wysięgu tworzy bezpieczne połączenie pomiędzy ramionami a
profilem wysięgu i umożliwia lekkie przestawianie kąta.

Uchwyt ramienia
Uchwyt profilu wysięgu

Centralny przegub ramienia
W centralnym przegubie ramienia osłona
z tworzywa sztucznego zapobiega zabrudzeniom i korozji podwójnego przewodu,
co przedłuża jego okres użytkowania. Dla
lepszego prowadzenia i zmniejszonego
tarcia wszystkie podwójne przewody są
smarowane.
Trzpienie przegubów są wykonane ze stali
nierdzewnej.

Przeguby ramienia: jednolitość kolorystyczna
w każdym detalu

Ramiona przegubowe
Niezwykle silny naciąg sprężynowy ramion
gwarantuje doskonałe naciągnięcie poszycia i zapobiega opieraniu się poszycia na
przegubach ramienia.

Toscana:
Uchwyt profilu wysięgu i profil wysięgu
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Dane techniczne
Model

Toscana MINI

Toscana

Typ

Pełna kaseta

Pełna kaseta

Szer. pojedyncze pole maks. 450 cm

maks. 550 cm

Układy sprzężone

–

–

Głęb. wysięgu (moż- 150 / 200 / 250 cm
liwe dług.ramion)
możliwe niestandardowe długości ramion (dopłata)

150 / 200 / 250 / 300 cm
możliwe niestandardowe długości ramion (dopłata)

Wykonanie z dokładnością do cm we wszystkich szerokościach pośrednich!
Napęd

Napęd silnikowy (silnik elektryczny),
na życzenie możliwy napęd korbowy (przekładnia
ślimakowa) (rabat),

Napęd silnikowy (silnik elektryczny),
na życzenie możliwy napęd korbowy (przekładnia
stożkowa) (rabat)

Dostawa,
mocowanie

– Wł. z uchwytami ściennymi/dachowymi do betonu B25 C20/25 (do kołków rozporowych:
FAZ II M12)
– UWAGA: Przy zamówieniu należy podać,
czy stosowany będzie montaż do ściany czy do sufitu.

Kolory konstrukcji

– 17 kolorów RAL i 6 lakierów strukturalnych do wyboru (tabela kolorów patrz cennik Lewens)
– Naturalny srebrny: E6 / EV 1 eloksal; detale – srebrny RAL 9006
–	Specjalne kolory RAL (dopłata)
–	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

Falbana

– standardowo bez falbany
– możliwa falbana (dopłata)

Opcje

1.	Sterowanie zdalne radiowe / silnik elektryczny ze zintegr. sterowaniem radiowym
2.	Automatyka słońce/wiatr/deszcz
3. Listwa LED
4. Promiennik (tylko montaż do ściany)
5. Podpory pionowe

Dostępne wymiary i ograniczenia oraz pełny wykaz akcesoriów elektronicznych znajdą Państwo w danych technicznych aktualnego cennika Lewens.
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Toscana Mini – montaż do ściany

Toscana – montaż do sufitu

Certyfikacje
TÜV – sprawdzona jakość i norma CE: Należy zwrócić
uwagę na pieczęć i znak, które gwarantują Państwu
bezpieczeństwo techniczne naszych produktów.
(Trentino: TÜV w przygotowaniu)

Model

Toscana Grande

Trentino

Typ

Pełna kaseta

Pełna kaseta

Szerokość
pojedyncze pole

– maks. 650 cm (do maks. 400 cm długości ramienia, z 2 ramionami)
– maks. 700 cm (do maks. 350 cm długości ramienia, z 3 ramionami)

Uwaga: w przypadku Vario Volant inne szerokości!

Układy sprzężone
– Szer. układ 2-części.
– Szer. układ 3-części.

szerokość konstrukcji od 701 cm (z pokryciem na szczeliny)
maks. 1 300 cm (układ sprzężony)
maks. 1 950 cm (układ sprzężony)

Głęb. wysięgu (możliwe dług.ramion)

150 / 200 / 250 / 300 / 350 / 400 cm
możliwe niestandardowe długości ramion (dopłata)
Wykonanie z dokładnością do cm we wszystkich szerokościach pośrednich!

Napęd

Napęd silnikowy (silnik elektryczny),
na życzenie możliwy napęd korbowy (przekładnia stożkowa) (rabat)

Dostawa,
mocowanie

– Wł. z uchwytami ściennymi do betonu B25 C20/25
(dla kołków rozporowych: FAZ II M12)

Kolory konstrukcji

– 17 kol. RAL i 6 lak. strukturalnych do wyboru (tabela kol. patrz cennik Lewens)
– naturalny srebrny: E6 / EV 1 eloksal; detale – srebrny RAL 9006
–	Specjalne kolory RAL (dopłata)
–	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

Falbana
Opcje

– standardowo bez falbany
– możliwa falbana (dopłata)
1. Zdalne sterowanie radiowe / silnik elektryczny ze
zintegr. sterowaniem radiowym
2.	Automatyka słońce/wiatr/deszcz
3. Listwa LED z punktowymi reflektorami
4. Promiennik (nie do stosowania z nr. 6, z nr. 3
tylko montaż do ściany)
5. Podpory pionowe
6. Vario Volant (nie do stosowania z nr. 4.)

1. Zdalne sterowanie radiowe /
silnik elektryczny ze zintegr. sterowaniem radio.
2.	Automatyka słońce/wiatr/deszcz
3. Listwa LED
4. Promiennik (nie do stosowania z nr. 6, z nr. 3
tylko montaż do ściany)
5. Podpory pionowe
6. Vario Volant (nie do stosowania z nr. 4.)

Dostępne wymiary i ograniczenia oraz pełny wykaz akcesoriów elektronicznych znajdą Państwo w danych technicznych aktualnego cennika Lewens.
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Toscana Grande
montaż do ściany

Markowe towary z Niemiec:
Markizy Lewens są produkowane i montowane
w Niemczech – jakość „made in Germany“!

Trentino – montaż do ściany

M o n ta ż
Toscana Mini

Toscana
33

195

26

223

105

147,5

130

185,5

Ściana

130

223

105

185,5

26

33

Ściana

147,5
195

Sufit

Sufit

20
26

223

195

33

105

Krokwie

147,5

130

185,5

Krokwie

Toscana Grande
25

Opcja Vario Volant

25

244

217

157

239

256
270

Ściana

Ściana

244

217

157

239

256
270

Sufit

Sufit

25

21

25

244

217

157

239

256
270

Krokwie

Krokwie

M o n ta ż
Trentino

161

161

Opcja Vario Volant

261

316

Ściana

161

161

Ściana

261

316

Sufit

Sufit

161

161
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261

Krokwie

316

Krokwie

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

Kilka naszych cech jakościowych:

9001

kremowa biel

◗◗ Konfekcja pewnym ściegiem stębnowym, opcjonalnie

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).

z klejeniem ultradźwiękowym szwu (dopłata)

◗◗ Poszycie i falbana są wykonywane z jednej części tkaniny
(zgodność wzoru i koloru)

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

◗◗ Zakładki u góry i dołu, jak również zakładka falbany zarobione
(czyste zakończenie)

◗◗ Zakończenie zgodne z symetrią wzoru i koloru z lewej i
z prawej

◗◗ Użycie wysokiej jakości nici Tenara

®

(również w falbanach)

Bez względu na to, na który materiał z kolekcji Lewens się
Państwo zdecydują, tkaniny pierwszej klasy, wysokowartościowe
materiały i nowoczesna konfekcja gwarantują Państwu wiele
radości z poszycia markizy przez długie lata.

naturalny srebrny
E6 / EV1

srebrny eloksalowany, detale – srebrny
RAL 9006 powlekane proszkowo

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

Kolory specjalne	
Kolory RAL specjalne

(wybór kolorów znajdą Państwo w
aktualnym cenniku Lewens)

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

dopłata

Formy falbany
1 zawsze z dopłatą
2 zawsze z dopłatą
3 zawsze z dopłatą

na zapytanie

4 zawsze z dopłatą
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Gwar antujemy
Wyrafinowana technika, materiały wysokiej jakości i znakomita obróbka podczas produkcji gwarantują przez wiele lat pewne funkcjonowanie i radość z
produktów wysokiej jakości firmy Lewens.

lat

gwarancji

Oprócz rękojmi wymaganej przepisami prawa Lewens gwarantuje dla swoich
systemów ochrony przeciwsłonecznej wyjątkową, długookresową gwarancję poprzez
swoje zakłady specjalistyczne.

◗◗ 5 lat gwarancji na wszystkie części systemów ochrony przeciwsłonecznej firmy
Lewens.

◗◗ 2 lata gwarancji na silniki, sterowania elektryczne oraz powłoki stelaży markizowych.

Szczegóły dotyczące zakresu gwarancji i świadczeń gwarancyjnych znajdą Państwo w aktualnym cenniku Lewens.
Cennik mogą Państwo uzyskać u sprzedawcy.

Gwar anc ja

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
Le w en s

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!

Informacji chętnie udzieli Państwu autoryzowany sprzedawca:

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

