Markizy
z ramionami
przegubowymi
Kaseta pełna

Trentino
Mini

Po prostu
cieszyć się życiem!

Komfortowo
w małym formacie
 Szerokość maks. 450 cm,
wysięg maks. 250 cm
 ścisłe przyleganie do ściany
 Kaseta wys. 11,8 x głęb. 20,9 cm
 Silnik elektryczny
 Opcje:
Silnik sterowany radiowo/
sterowanie zdalne radiowe,
automatyka pogodowa,
oświetlenie LED,
podpory pionowe

Trentino Mini – mała kaseta płaska
Markiza z pełną kasetą na balkony i małe tarasy

Funkcjonalność w pięknej formie
– połączenie ramion przegubowych
i profilu wysięgu
Elegancja i stabilność
– uchwyty ramienia

Trentino Mini zmieni niewielki taras w przytulne miejsce relaksu i doda kolorowego akcentu.

Kanciaste wzornictwo modelu Trentino Mini współgra szczególnie dobrze z nowoczesną,
geometryczną architekturą i najnowszymi trendami. Podobnie jak duże modele rodziny
Trentino model Trentino-Mini oferuje wysoki komfort i najwyższe standardy jakości,
a także może być wyposażony w różnorodne elementy dodatkowe.

Pełna kaseta
Zamknięta ze wszystkich stron kaseta
o wysokości jedynie 11,8 cm stanowi
dla poszycia niezawodną ochronę przed
działaniem czynników atmosferycznych.

Trentino Mini
Wyposażenie i elementy technologiczne

Typ
118 x 209 mm

Kaseta pełna, kaseta płaska (wys. x głęb.)
Wyprodukowane i montowane
w Niemczech

Szerokości pola (maks.)
450 cm

1-częściowe (pojedyncze pole)

Głębokości wysięgu

bezpieczeństwo zgodne z normami TÜV
(w przygotowaniu)

Długości ramion 150 / 200 / 250 cm



Niestandardowe długości ramion



Napęd
Silnik elektryczny (do wyłącznika ściennego)



Silnik sterowany radiowo (io lub RTS)



Napęd korbowy



Kolory konstrukcji
Jakość i technologie
zgodne z normami CE

17 kolorów RAL i 6 lakierów strukturalnych (kolory Lewens w standardzie)



Srebrny naturalny (E6/EV 1 eloksalowany, detale RAL 9006)



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)
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Automatyka pogodowa (słońce, wiatr, deszcz)
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Oświetlenie: listwa świetlna LED

4

|

Promiennik (tylko zamocowanie ścienne)

5

|

Podpory pionowe (nie z 2)



()


Mocowanie
Ściana



Sufit / Krokwie dachowe  


 Standard  Opcja

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 04/2020

