
Aluminium-Profil-Award
2022

Po prostu 
	 cieszyć	się życiem!

System szynowy
Markiza

do szklanych 
dachów

Portofino 
Pod szkłem



 

Portofino typ Pod szkłem 
Markiza typu Zip do dachów szklanych i ogrodów zimowych

Wyposażenie  
w pełnym komforcie
 � Szerokość  

1-częściowa maks. 600 cm,  
systemy podwójne maks. 1.200 cm,  
wysięg maks. 500 cm    

 � Prowadnica poszycia typu Zip  
i opatentowana technika  
sprężyn kompensacyjnych

 � Silnik elektryczny

 � Opcje:  
Silnik sterowany radiowo/ 
sterowanie zdalne radiowe, 
automatyka pogodowa,  
promiennik,  
oświetlenie LED, 
Vario Volant

Opcjonalny Vario Volant to elastycznie  

regulowana	ochrona	przeciwsłoneczna	 

i	przeciwodblaskowa,	zwłaszcza	przy	nisko	

stojącym	słońcu.

Opcje	nastrojowego	oświetlenia:	 

taśma LED zintegrowana	z	kasetą	i	profil LED, 
który	można	umieścić	pod	prowadnicami.
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Gładkie	poszycie	i	pełna	ochrona	przed	słońcem	dzięki	szynom	z	boczną	prowadnicą	typu	Zip	i	opatentowaną	techniką	sprężyn	kompensacyjnych.

Markiza typu pod szkłem Portofino zapewnia doskonałą ochronę przed słońcem dla dachu szklanego i ogrodu 

zimowego – pełna i bez bocznych szczelin przepuszczających światło. Zamknięta prowadnica poszycia typu 

Zip markizy z opatentowanym naprężaniem za pomocą sprężyn kompensacyjnych umożliwia 

jego stałe, mocne naprężenie. Opcje takie jak pilot radiowy, oświetlenie LED  

i falbana Vario zapewniają dodatkowy komfort i jeszcze większą wygodę.

Prowadzenie:  
Z I P  
Systemy	szynowe	wyróżnione	GDA	Alu- 

minium-Profil-Award	są	wyposażone	w	prowadnicę	

poszycia	typu	Zip	i	opatentowaną	technikę	sprężyn	

kompensacyjnych.	Zapewniają	one	mocne	naprę-

żenie	poszycia	oraz	pełną	ochronę	przed	słońcem.	
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Informacji chętnie udzieli Państwu autoryzowany sprzedawca:

Zmiany	techniczne	zastrzeżone.	Stan	na	06/2022

Typ Pod szkłem
Prowadzenie poszycia Z I P    
Wysokość konstrukcji (ze	standardowym	zamocowaniem)	 160 mm
Szerokości pola (maks.)

1-częściowe (pojedyncze	pole)  600  cm
2-częściowe (systemy	podwójne:	2	kasety,	2	silniki	i	4	prowadnice) 1.200 cm
Wysięg (maks.)

Głębokość (z	kasetą	i	krążkiem	zwrotnym)  500  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 
3 | Oswietlenie – zintegrowane pasek LED, profil LED 

4 | Promiennik (tylko	montaż	do	ściany) 

5 | Vario Volant	(nie	z	4) 

6 | RTS solarny silnik radiowy do Vario Volant 

Mocowanie
Montaż pod szkłem 

Materiały do mocowania
Uchwyty szynowe (bez	śrub	montażowych/kołków	rozporowych) 

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.

 Standard     Opcja     

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

Portofino
Wyposażenie i elementy technologiczne

Jakość	i	technologie	
zgodne	z	normami	CE

Wyprodukowane	i	montowane	 
w	Niemczech

Wyróżnienie	 
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