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Micro 860 (Z) en 1060 (Z) –  Type Hoekig en Type Rond

Verticale zonwering die gelijkliggend met de gevel wordt ingebouwd

Comfort op maat
 � Breedte max. 400 cm,  

hoogte max. 375 cm  
(afhankelijk van model, type  
en uitrusting)

 � Elektromotor

 � Bedekking,  
afhankelijk van de geleider  
en model: 
Screen-glasvezeldoek (standaard), 
Soltis 92 (alleen geleider open),  

Acryl, polyester (alleen  Micro 1060)

 � Opties:  
motor/afstandsbediening,  
weerautomaat

De Micro 860/1060 type Hoekig past goed 

bij moderne architectuur en is bijzonder 

geschikt voor inbouwmontage binnen  

het raamkozijn.

Type Hoekig
De heldere vorm van de vierkante cassette- 

doorsnede past bijzonder goed bij het 

moderne gevelontwerp. Bij montage in 

raamopeningen past de cassette naadloos 

in de gevel.

Micro 860 Micro 1060



De verticale zonweringen Micro 860 (Z) en 1060 (Z) zijn bijzonder goed geschikt voor een 

onopvallende, met de gevel gelijkliggende inbouw aan ramen, deuren en glazen daken. 

Een bespanning met screendoek of Soltis 92 maakt een optimale bescherming tegen zon 

en inkijk mogelijk, terwijl het zicht naar buiten toch vrij blijft.

Micro 860 en 1060 

Geleiding open
Rail zonder doekgeleiding:  

Met een open zijgeleiding blijven er vrije  

licht- en ventilatiesleuven.

Micro 860 Z en 1060 Z 

Geleiding gesloten (Z) 
Rail met zip-doekgeleiding aan de zijkant:  
Voor een hogere doekspanning, meer wind-

bestendigheid en aan de zijkanten een betere 

compensatie van bouwtoleranties.

Afb. hierboven:  
Micro 1060 type Rond  

met koordgeleider

Alleen  Micro 1060 

Kabelgeleiding
De Micro 1060 is puristisch en openmet 

kabelgeleiding aan de zijkant, een zichtbaar 

designelement in het gevelontwerp.

Type Rond
De afgeronde rand van het cassetteprofiel 

met zijn zachte contouren legt het juiste 

accent voor meer traditionele bouwvormen.  

Bij montage in raam- en deuropeningen 

zorgt deze curve voor optimaal licht.

Micro 860 Micro 1060
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Uw dealer geeft u graag advies:

Technische wijzigingen voorbehouden. Stand 04/2020

Micro 860(Z) / 1060 (Z) 
Uitrusting en techniek

Geproduceerd en gemonteerd in Duitsland 
Kwaliteit en techniek volgens de CE-norm Micro 860 Micro 1060

Type ––––––– Hoekig / Rond ––––––– ––––––– Hoekig / Rond –––––––
Doekgeleiding Open Gesloten (Z) Open / Kabel Gesloten (Z)
Cassette (h x d) 85 x 85 mm 85 x 85 mm 105 x 105 mm 105 x 105 mm
Veldbreedtes, 1-delig (max.)

Motoraandrijving  300 cm  275 cm  400 cm  400 cm
Windwerk 300 cm 200 cm 340 cm 200 cm
Installatiehoogtes (max.) 
Motoraandrijving  250 cm  175 cm  375 cm  350 cm
Windwerk 200 cm 175 cm 200 cm 200 cm
Aandrijving
Elektromotor (voor wandschakelaar)    

Motor op afstandsbediening (io of RTS)    

Windwerk    

Framekleuren
17 RAL-kleuren + 6 structuurlakken (standaard Lewens-kleuren)    

Zilverkleurig natuur (E6 / EV 1 geëloxeerd, detailelementen RAL 9006)    

Extra RAL, speciale kleuren en effectlakken    

Markisentücher aus der Lewens-Kollektion

Screen    

Soltis 92  –  –
Merkacryl (spinbadgeverfd, zeer kleurecht) – – *  * 
Merkpolyester (spinbadgeverfd, zeer kleurecht) – – *  * 
Opties
Motor + draadloze afstandsbediening (io of RTS)    

Weerautomaat (zon, wind, regen)       

Bevestiging
Wand/nis    

Op montagevoeten (8, 10, 13, 18)       

Mogelijke afmetingen en beperkingen alsmede het volledige elektronische toebehoren  
vindt u bij de technische gegevens in de actuele Lewens-prijslijst.

 Standaard     Optie    – niet verkrijgbaar  
* tot max. 300 x 300 cm


