
Po prostu 
	 cieszyć	się życiem!

Capri 
Pergola

System szynowy
Pergola



Capri – wszystko dobrze zadaszone
Markiza tarasowa z elastycznie pozycjonowanymi prowadnicami

Typ Pergola
Pergola typu Capri stanowi szczególnie 

stabilną	formę	zacieniania	tarasów.	

Szyny	i	podpory	można	stosować	wedle	

życzenia,	w	dowolny	sposób.

Capri typ Pergola:  
stabilne i dekoracyjne  

jako dach przeciwsłoneczny nad tarasem.



Pergola typu Capri montowana przed ścianą domu lub tarasu łączy w sobie lekkość tekstyl-

nej osłony przeciwsłonecznej z wyglądem dachu tarasowego. Ze względu na wolnostojące 

podpory, markiza pergolowa jest bardzo stabilną wiatroodporną formą zacienienia. 

Cecha szczególna: prowadnice i podpory mogą zostać wsunięte 

i dzięki temu dostosowane do warunków 

konstrukcyjnych w danym miejscu.

Możliwość ustawiania
Ponieważ	w	markizie	Capri	szyny	prowadzące	znajdują	 

się	pod	płaszczyzną	poszycia,	można	je	elastycznie	ustawiać	 

i	podczas	montażu	cofać	symetrycznie	od	krawędzi	zewnętrznej	 

o	maksymalnie	80	cm.	

Wyposażenie i elementy dodatkowe
 � Szerokość 1-częściowa  

maks. 700 cm, 
(typ Pergola maks. 600 cm), 
Układ sprzężony 2-częściowy  
maks. 1 200 cm, 
Wysięg maks. 600 cm  

 � Silnik elektryczny

 � Opcje:  
Silnik sterowany radiowo/ 
sterowanie zdalne radiowe, 
automatyka pogodowa, 
promiennik
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Capri
Wyposażenie i elementy technologiczne

Typ Pergola
Prowadzenie poszycia Otwarte
Wysokość konstrukcji 223  mm
Wysokość podpór (do	dopasowania	na	miejscu) 250  cm 
Specjalne wysokości podpór 

Szerokości pola (maks.)

1-częściowe (pojedyncze	pole)  600  cm
Wysięg (maks.)

Głębokość (wł.	z	kasetą,	w	przypadku	Capri	dodatkowo	11	cm	na	krążek	zwrotny	 600  cm
Odstęp podpór od ściany (maks.) 500  cm
Wsunięcie podpory z przodu (maks.,	w	zależności	od	głębokości	urządzenia!)		 100  cm
Wsunięcie boczne
Wsunięcie (prowadnice z podporami) szerokość do 550 cm:   25  cm

szerokość od 551 cm:  40  cm
(inne) cofnięcie na zamówienie (podać	przy	zamawianiu)  maks. 80 cm
Napęd
Silnik elektryczny (do wyłącznika ściennego) 

Silnik sterowany radiowo (io) 

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 nić Tenara 

Opcje
1 | Silnik sterowany radiowo + radiowe zdalne sterowanie (io) 

2 | Automatyka pogodowa (słońce, wiatr, deszcz) 

3 | Promiennik 	(tylko	montaż	do	ściany) 

4 | Dodatkowa podpora poszycia 

Mocowanie
Montaż ścienny + 2 słupki podporowe (z	uchwyty	ścienne,	konsolami	do	podłoża)	 

dodatkowe/inne materiały do mocowania 

Uwaga
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.

Jakość	i	technologie	
zgodne	z	normami	CE

Wyprodukowane	i	montowane	 
w	Niemczech

 Standard     Opcja   

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


