Markizy z ramionami
przegubowymi

Economy

Po prostu
cieszyć się życiem!

Economy Typ Otwarty
i markizy pionowe Micro 1060 Z.

Economy – prostota i jakość
Markiza z ramionami przegubowymi na taras i balkon

Funkcjonalność i pewność
– uchwyty profilu wysięgu
Piękno i stabilność
– uchwyty ramienia

Dobrze przemyślane rozwiązania
 Szerokość 1-częściowa
maks. 600 cm,
wysięg maks. 300 cm
 w standardzie
z klasyczną falbaną
 obsługa korbą

 Opcje:
Silnik elektryczny
silnik sterowany radiowo/
sterowanie zdalne radiowe,
automatyka pogodowa,
oświetlenie LED,
promiennik,
podpory pionowe

Opcje
Chcą Państwo uzyskać jeszcze
większy komfort?
Markizę wyposażyć można w silnik
elektryczny i wyłącznik ścienny, a także
inne opcje dodatkowe „komfort”.
Opcjonalny silnik radiowy i sterowanie
radiowe w technologii io pozwalają na
połączenie markizy i innych funkcji
z automatyką domową.

Typ Otwarty
W przypadku podstawowego typu markizy
Economy rura nawojowa z poszyciem jest
nieosłonięta („Otwarty”).
Boczne okrągłe zaślepki nadają markizie
harmonijny wygląd.

Sterowanie radiowe w technologii IO
umożliwia połączenie wszystkich
funkcji tarasu w ramach automatyki
domowej smart home (TaHoma,
Connexoon) przy pomocy wygodnej
obsługi przez tablet lub smartfon.

Typ Daszek
Dzięki daszkowi ochronnemu poszycie
markizy jest chronione przed działaniem
czynników pogodowych, kiedy jest zwinięte.

Automatyka pogodowa

Jakość i nowoczesne wzornictwo w niskiej cenie:
Markiza Economy jest idealnym rozwiązaniem dla wszystkich, którzy przykładają wagę do wysokiej jakości i dobrze przemyślanych rozwiązań w dziedzinie
ochrony przeciwsłonecznej. Markiza z ramionami przegubowymi cechuje się

Czujniki słońca i wiatru, ew. sensory
wiatru w standardzie IO zapewniają
niezależne od pogody automatyczne
sterowanie markizami – również
wtedy, kiedy nikogo nie ma w domu.

najlepszą jakością marki Lewens w sprawdzonej technologii rur nośnych, łatwą
obsługą i różnorodnymi wariantami opcji.

Oświetlenie LED
Wyposażenie w odbiornik radiowy
w technologii io pozwala na ustawienie
odpowiedniego natężenia światła
za pomocą zdalnego sterowania lub
automatyki domowej, tak aby stworzyć
przyjemną atmosferę w każdej sytuacji.

Promiennik na podczerwień
w standardzie IO zapewnia również w
chłodne dni wygodę i przyjemne ciepło
pod markizą i szklanym dachem.

Economy
Wyposażenie i elementy technologiczne

Typ

Otwarty
ok. 182 x 197 mm

Daszek
ok. 245 x 248 mm

600 cm
od 551 cm

600 cm
= szerokość pola + 7 cm
od 551 cm

































Markowy akryl (farbowany w dyszy przędzalniczej, ultratrwały kolor)





Markowy poliester (farbowany w dyszy przędzalniczej, ultratrwały kolor)





Wysokiej jakości nici Tenara





Szwy sklejane ultradźwiękowo
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Markiza z rurą nośną – wymiary zaślepek, po złożeniu (wys. x głęb.)
Wyprodukowane i zmontowane
w Niemczech

TÜV – sprawdzone
bezpieczeństwo

jakość i technika
według normy CE

Szerokości pola (maks.)
1-częściowe (pojedyncze pole)
Całkowita szerokość
Wspornik podporowy poszycia (po środku markizy)
Głębokości wysięgu
Długości ramion 150 / 200 / 250 / 300 cm
Niestandardowe długości ramion
Napęd
Napęd korbowy
Silnik elektryczny (do wyłącznika ściennego)
Silnik radiowy (IO)
Kolory konstrukcji
biały RAL 9016
Srebrny naturalny (E6/EV 1 eloksalowany, detale RAL 9006)
Kolor specjalny RAL, kolory specjalne, lakiery z efektami
Poszycia markiz z kolekcji Lewens

Falbana
z falbaną
Opcje
1 | Silnik elektryczny
2 | Silnik sterowany radiowo + radiowe zdalne sterowanie (IO)
3 | Automatyka pogodowa (słońce, wiatr, deszcz)
4 | Oświetlenie: Listwa reflektorów LED
5 | Promiennik (z nr. 4 tylko montaż do ściany)
6 | Podpory pionowe
Mocowanie
Ściana
Sufit / krokwie dachowe

= szerokość pola

 Standard

 Opcja

– niedostępne

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

Informacji chętnie udzieli Państwu autoryzowany sprzedawca:

www.lewens-markisen.de

Zmiany techniczne zastrzeżone. Stan na 06/2021

