Systemy szynowe
Markizy
do szklanych
dachów

Ancona

Po prostu
cieszyć się życiem!

Vario Volant
(opcjonalnie do typu Pod szkłem)
Zwłaszcza, gdy słońce jest nisko,
Vario Volant zapewnia ochronę przed
słońcem i oślepianiem. Falbanę można
rozwijać i zwijać niezależnie
od działania markizy.

Markiza do dachów szklanych Ancona
Opcjonalnie z Vario Volant - dla maksymalnego komfortu

Typ Pod szkłem
– Do mocowania pod szkłem do krokwi
szklanego dachu lub ogrodu zimowego,
specjalnie zaprojektowane do swobodnie
wiszącego montażu pod ochronnym dachem
szklanym.

Na wierzch lub pod spód
 Szerokość maks. 600 cm,
Wysokość maks. 450 cm
(w zależności od modelu, typu
i wyposażenia)
 Silnik elektryczny

 Typy do wyboru:
 Pod szkłem do montażu
pod chroniącym dachem szklanym
 Na szkle do montażu na ogrodzie
zimowym lub dachu szklanym,
włącznie z pokrywą górną

 Opcje komfortu:
Silnik sterowany radiowo/
sterowanie zdalne radiowe,
automatyka pogodowa, promiennik grzewczy,
Vario Volant (typ Pod szkłem)

Głębokość wysięgu można co do centymetra dopasować do długości krokwi
dachu szklanego lub ogrodu zimowego.

Montowana pod lub nad szkłem markiza do dachów szklanych Ancona to idealne
rozwiązanie dla tych, którzy chcą cieszyć się ogrodem zimowym lub dachem
szklanym przez cały rok i dla których ważna jest praktyczna i łatwa w pielęgnacji ochrona przed słońcem. Typ Pod szkłem oznacza, że markiza pozostaje
sucha, czysta i najlepiej chroniona przed wiatrem i niepogodą. W przypadku
montażu na szkle Ancona jest wyposażona w ochronną pokrywę górną.

Typ Na szkle
– do mocowania od góry na krokwiach dachu
szklanego lub ogrodu zimowego.
Ponieważ markiza jest narażona na oddziaływanie czynników pogodowych, ten typ jest zawsze
wyposażony w ochronną pokrywę górną.

Pokrywa górna
– standard dla typu Na szkle
– opcjonalny dodatek dla typu Pod szkłem
Zamyka obudowę markizy przy kasecie,
która chroni poszycie i osprzęt.

Ancona
Wyposażenie i elementy technologiczne

Wyprodukowane i montowane w Niemczech
Jakość i technologie zgodne z normami CE

Typ
Wysokość konstrukcji (ze standardowym mocowaniem)
Szerokości pola (maks.)
1-częściowe (pojedyncze pole)
Wysięg (maks.)
Głębokość (z kasetą i krążkiem zwrotnym)
Napęd
Silnik elektryczny (do wyłącznika ściennego)
Silnik sterowany radiowo (io lub RTS)
Kolory konstrukcji
17 kolorów RAL i 6 lakierów strukturalnych (kolory Lewens w standardzie)
Kolor specjalny RAL, kolory specjalne, lakiery z efektami
Poszycia markiz z kolekcji Lewens
Markowy akryl (farbowany w dyszy przędzalniczej, ultratrwały kolor)
Markowy poliester (farbowany w dyszy przędzalniczej, ultratrwały kolor)
Wysokiej jakości nici Tenara
Szwy sklejane ultradźwiękowo
Opcje
1 | Silnik sterowany radiowo + radiowe zdalne sterowanie (IO lub RTS)
2 | automatyka pogodowa
3 | Promiennik (tylko montaż ścienny)
4 | dodatkowy drut podpierający poszycie
5 | Pokrywa górna
6 | Vario Volant szerokość do 400 cm, na korbę – (nie z 3)
Mocowanie
Montaż pod szkłem
Montaż na szkle
Materiały do mocowania
Prowadnice, bez śrub montażowych / kołków rozporowych
Stopki montażowe nr 10 (bez śrub montażowych/kołków)
dodatkowe materiały do mocowania
Uwaga

Pod szkłem
154 mm

Na szkle
175 mm

600 cm

600 cm

450 cm

450 cm





































słońce 
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zawsze w zestawie! 
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Ze względów konstrukcyjnych oraz w wyniku ciężaru własnego poszycia markizy w przypadku dużych rozmiarów może dojść pośrodku do zwisu poszycia.
Nie ma to jednak żadnego wpływu na działanie i/lub żywotność markizy.
Dostępne wymiary i ograniczenia oraz pełny wykaz akcesoriów elektronicznych
znajdą Państwo w danych technicznych aktualnego cennika Lewens.

 Standard

 Opcja

– niedostępne

Informacji chętnie udzieli Państwu autoryzowany sprzedawca:

www.lewens-markisen.de

Zmiany techniczne zastrzeżone. Stan na 04/2020

