
Naturalnie piękne światło w ulubionych miejscach.
Designerskie markizy do ogrodów zimowych, dachów tarasowych i oszklonych pomieszczeń
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Nastawcie się na temperaturę dobrego  
samopoczucia.

Swobodny rzut oka na ogród w osłoniętym otoczeniu: ogrody zimowe i zadaszone tarasy łączą najlepsze  
co w środku z otoczeniem. Aby móc korzystać z chwil bez ograniczeń, designerskie markizy markilux ochronią 
zimowe ogrody i zadaszone tarasy przed silnym promieniowaniem słonecznym i wysokimi temperaturami.  
Umieszczone albo na albo pod szklanym dachem, zapewnią przyjemny klimat i niezawodną osłonę.  
Wysokojakościowe, materiałowe systemy zacieniające markiluxa są tak samo piękne formą jak wytrzymałe.  
Zatrzymują w niezawodny sposób wiatr i niepogodę, kusząc nastrojem. Zapomnijcie o lecie, czy zimie, bowiem 
markilux stoi zawsze pod znakiem „dobrego samopoczucia”. 



Nasze wzornictwo rozpoczyna zawsze przejrzysta 
linia i kończy przeważnie Red Dot.

Designerskie markizy „Made in Germany” Jako rodzinne przedsiębiorstwo 4-tej generacji produkujemy markizy, które kreślą kryteria, 
od ponad 50 lat. To, co czyni markilux wyjątkowym, to kombinacja produkcji designerskich markiz i poszyć pod jednym dachem. To 
„Made in Germany” aż po najmniejszy szczegół. Nasz duch wynalazczości pojawia się, gdy chodzi o jeszcze przyjemniejszą kreację 
 mieszkania na dworze. Nigdy nie zadowalamy się dobrymi rozwiązaniami, ponieważ chcemy być każdego dnia jeszcze lepsi. Dzięki temu 
oferujemy naszym Klientom, pod każdym względem, najlepsze połączenie formy i funkcji.

Designerskie markizy markilux wyróżnia jakość, wielokrotnie premiowany design oraz innowacyjna technika, dodająca Państwa tarasom  
i balkonom atrakcyjności. Trzymajcie nas za słowo.

Markizy markilux nagradzano wielokrotnie:

4 | markilux „Made in Germany”
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Jakość
Przy produkcji naszych designerskich markiz przywiązujemy dużą wagę do 
każdego szczegółu. Materiały wysokiej jakości oraz wszechstronne zarządza-
nie jakością zapewniają każdej markizie ekstremalną długotrwałość. Jako 
przedsiębiorstwo jesteśmy certyfikowani zgodnie ze standardami DIN EN ISO 
9001. W ten sposób realizujemy cel: zadowolenie naszych Klientów.

Serwis
Kombinacja markowego produktu z kompetentnym doradztwem i facho-
wym montażem na miejscu tworzy idealne rozwiązania. Nasza sieć wykwa-
lifikowanych partnerów markiluxa gwarantuje wszechstronny serwis oraz 
osobistych doradców w Państwa okolicy.

 | 5 

Design
Perfekcyjna gra formy i funkcji pozwala markizie stać się designerską markizą 
markilux. Odwołujemy się przy tym do wieloletniego doświadczenia  naszego 
zespołu projektantów we współdziałaniu z zewnętrznymi designerami. 
 Wynikiem jest nagrodzone wzornictwo do Państwa domu.

Funkcja
markilux łączy innowacyjne technologie i mądre rozwiązania we flagowy 
produkt. Dzięki różnym opcjom wyposażenia rozbudujecie Państwo swoją 
designerską markizę markilux wg indywidualnych preferencji. Różnorodne 
warianty obsługi oferują najwyższy komfort.
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Korzystajcie z pogody zawsze od najlepszej strony.

Państwa dom. Państwa markilux. Chcielibyście stylowo zacienić swój zimowy ogród? Poszukujecie markizy do swojego dachu tarasowego, 
łączącą przekonującą funkcjonalność z przepięknym wzornictwem? Pozwólcie się oczarować markiluxem. Mogą Państwo wybrać ulubione 
poszycie spośród 250 ponadczasowo pięknych wzorów i zestawić z licznych możliwości kombinacji swój model markiluxa, spełniający 
 idealnie Wasze wymagania. Zestawcie z dodatków markiluxa więcej highlights. Moduły światła i ciepła oraz inteligentne techniki sterowania 
 uczynią komfort perfekcyjnym i stworzą nastrojową atmosferę, która zawsze pozwoli rozkoszować się pogodą od najlepszej strony.

Tekstylne ambiente markilux oferuje ponad 250 ponadczasowo 
pięknych wzorów najwyższej jakości – Państwo decydujecie.

Wyśmienite wzornictwo markilux ma markizę, dopasowaną do 
zewnętrza i wnętrza Państwa domu.

Perfekcyjne rozwiązania Nie da się? Niemożliwe. Wspólnie z naszymi 
specjalistycznymi partnerami znajdą Państwo idealne rozwiązanie do 
każdych wymagań.
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 Poszycia markiz | 9

sunvassunsilk 

Kolekcja markilux visutex 50 / 4 / me Inspiracja ze świata mody,  architektury, kolorów i efektów natury.  
50 innowacyjnych kolorów  wyczaruje zupełnie osobiste niebo markiz w sprawdzonej jakości sunsilk i sunvas 
– ekskluzywnie tylko w markilux.

Lśniące światło. Jedwabiście gładka 
 powierzchnia. Poszycia markizowe sunsilk 
 przekonują charakterystyczną świetlistością.

Delikatne światło. Tekstylna haptyka. Poszycia 
markizowe sunvas punktują tekstylnym charakterem 
i naturalną optyką.

Najpiękniejszy materiał między ziemią a niebem.

Niepowtarzalne poszycia tworzą szczególną atmosferę Kolory i jakość poszycia markizy zapewnią niezwykły nastrój na Państwa 
 tarasie. Niuance kolorystyczne, wzory i struktura dadzą specyficzny efekt, w zależności od jasności i odcienia. Jako czołowy producent 
wysokojakościowych poszyć markiz z ponad 100-letnim doświadczeniem w tworzeniu tekstyliów, markilux oferuje nieograniczoną 
 różnorodność. Zespół projektantów tekstyliów markiluxa stale kreuje nowe wzory, które obsługują aktualne trendy i wyróżniają się 
 ponadczasowością. Spośród ponad 250 wzorów o tematycznie dopasowanej kolorystyce, odnajdą Państwo swój własny, indywidualny 
materiał między ziemią a niebem.



transolair Ochrona przeciwsłoneczna z perspektywą. Tkanina sunvas ze specjalną techniką  
otworów odpowiada za przyjemną przejrzystość oraz dobre światło i przepuszczalność powietrza.  
Redukuje się zator ciepła.

perfotex Idealna do ogrodów zimowych.  
Wpleciona trzcina powoduje, że tkanina przepuszcza 
wodę i powietrze.

perla FR Trudnopalne i nieprzepuszczające włókno 
sunsilk spełnia ostrzejsze przepisy przeciwpożarowe.

vuscreen ALU Ochrona przeciwsłoneczna z 
dodatkową klimatyzacją. Lepszy klimat pomieszcze-
nia przy dobrym widoku na zewnątrz dzięki cząstkom 
aluminium na włóknach hightech.

Kolekcje specjalne

10 | markilux Poszycia markiz

perla Nieprzepuszczające wodę włókno sunvas 
chroni optymalnie przed słońcem i deszczem.

Poszycia markiz „Made in Germany” Wykonujemy poszycia markiz, które przydają tarasom i balkonom atrakcyjności, pozostając długi 
czas w top formie. Włókna high-tech produkuje się na miejscu w Emsdetten zgodnie z surowymi regułami jakościowymi. Przędze farbuje 
się w masie podczas procesu będącego naszym wynalazkiem, w efekcie którego ukazują się w 16-tu milionach barw o niezwykłej 
 świetlistości i stabilności koloru. Tak powstają materiały funkcjonalne, wyznaczające kryteria w kwestiach jakości, ochrony UV, łatwości 
pielęgnacji oraz optyce. Otrzymają Państwo poszycia markiz markilux w jakościach „sunsilk” oraz „sunvas” albo poszycia naszej specjal-
nej kolekcji markiluxa do specjalnych wyzwań.

Funkcjonalność może być piękna.
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Poszycia markiz markilux Przy produkcji naszych poszyć markizowych nie pozostawiamy niczego przypadkowi.  
Produkujemy wyłącznie w Niemczech z wykorzystaniem najnowocześniejszej techniki tkania. Dzięki stworzonemu w 
 firmie wyposażeniu snc nadajemy tekstyliom ostatni szlif. Udziela to naszym poszyciom markiz szczególnie wysokiej 
 żywotności i potrzebnej odporności na deszcz, światło i wahania temperatur. Certyfikacja wg standardów Oeko-Tex 100  
zapewnia, że nie zawierają szkodliwych dla zdrowia barwników lub chemikaliów.

Wszystkie poszycia markiz z sunsilk i sunvas oferują z UPF 50+ najwyższą z możliwych ochronę przeciwsłoneczną pod 
markizą. Bariera ochronna skóry jest wspomagana 50-krotnie. W ten sposób mogą Państwo beztrosko korzystać ze 
słońca.

Klejone poszycia markiz Zespawane ultradźwiękowo łączenia wstęg  
zapewnią jednolity wizerunek. Doskonała odporność na wodę, światło  
i temperaturę przedłuży żywotność markizy.

Samoczyszczący efekt snc Krople wody zbierają cząstki brudu i 
odprowadzają je z poszycia (wymagany kąt nachylenia markizy co 
najmniej 14 stopni). By radość z pięknego materialu trwała długo.

Odporność na światło, warunki pogodowe i trwałość koloru  
Barwiona tkanina hightech oraz wysokiej jakości uszlachetnione 
poszycie we własnym domu są gwarantem najpiękniejszego cienia  
na świecie – na lata.

Kto szuka, ten znajdzie Najpiękniejsze poszycie 
markizy marzeń odnajdziesz wśród 250 wzorów poszyć 
u swojego fachowego partnera markiz markilux oraz na 
markilux.com



12 | Kolory markiz Wszystkie kolory markiz markiluxa otrzymają Państwo bez dopłaty. Specjalne odcienie RAL wykonamy na życzenie.

Trafić zawsze we właściwy ton: kolory markiz markilux.

Dopasowane do każdej architektury i Państwa życzeń Kolor markizy uzupełnia efekt działania poszycia i tworzy idealne połączenie z 
 architekturą. Do Państwa dyspozycji jest szeroka gama odcieni, od przeróżnych niuansów bieli, aż do ponadczasowo elegancki antracyt. 
Chcieliby Państwo zaakcentować określony kolor? Żaden problem! Chętnie wykonamy Państwa wymarzoną markizę zgodnie z indywidualnym 
życzeniem kolorystycznym. Nieważne, na jaki kolor markizy padnie wybór, powłoka proszkowa najwyższej jakości zawsze gwarantowana.

Biel komunikacyjna  RAL 9016

Odcień koloru RAL na życzenie

Kremowo biały-strukturalny  5233 Szaro kamienny-metalik 5215

Szary brąz RAL 8019 Havanna brąz-strukturalny  5229

Białe-aluminium RAL 9006

Antracytowy-metalik 5204
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Optymalna funkcjonalność stanowi sumę perfekcyjnych szczegółów Designerskie markizy markilux stworzono do sprawnego  
działania także w trudnych warunkach pogodowych. Stale pracujemy nad rozwojem nowych, jeszcze lepszych rozwiązań, aby oferować 
naszym Klientom nieprzerwanie jakość najlepszą z możliwych. Aby długo mogli się Państwo cieszyć markiluxem, stosujemy wyłącznie 
materiały i technologie, które stawią czoła nawet najsurowszym wymaganiom, sprawiając Państwu długotrwałą radość.

Markiza podwójna Perfekcyjnie dopasowany program mocowań umożliwi montaż kilku markiz obok siebie 
– na ekstra duży cień.

Kompaktowe kwadratowe pełne kasety  
Dla wszystkich preferujących wyraźne wzornictwo.

Zwarty profil wysięgu Całkowicie wyciągnięty 
kończy się kompaktowo z szynami prowadzącymi.

Okrągłe pełne kasety piękne w swej formie  
Dla wszystkich lubiących płynne formy. 

Pokrywy i profile do szyn prowadzących 
Opcjonalnie uzupełniają design, w zależności od 
modelu.

14 | Rozwiązania

Inteligentne rozwiązania, aż po najdrobniejszy szczegół.
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Idealne dopasowanie poszycia Duże napięcie poszycia zapewnią dwie, 
niezależnie działające, specjalne sprężyny gazowe w profilu wysięgu.

markilux tracfix Jedna z wielu finezji markiluxa: boczne wyprowadze-
nie poszycia bez szczeliny między poszyciem, a szyną prowadzącą.  
Dla piękniejszej całościowej optyki oraz lepszej stabilności na wietrze.

Technika i opcje w dostawie w zależności od modelu.
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Komfort obsługi dla najwyższych wymagań i każdej pogody Mają Państwo wybór: obsługa ręczna – na życzenie ze 
wspomaganiem serwo – napęd silnikowy oraz silnik radiowy z pilotem w zależności od modelu. Opcjonalnie czujniki 
słońca, wiatru i deszczu umożliwiają inteligentne sterowanie Państwa designerskiej markizy markilux. Albo obsługa 
 bezpośrednia wzgl. przez smartfon lub tablet, jeśli są Państwo w drodze. Specjalistyczny partner markilux odpowie na 
wszystkie pytania dotyczące komfortu obsługi markiluxa i wyjaśni, jak jeszcze przyjemniej zaprojektować ulubione miejsce 
ze światłem i ciepłem.

Domowa automatyka Sterowanie markizą smartfonem albo 
tabletem – także w podróży. Możliwość inteligentnego sterowania za 
pomocą technologii io przez aplikacje. 

Inteligentne sterowanie Poprzez czujniki słońca, deszczu i 
wiatru Państwa markilux zareaguje na każe wahanie pogody. Na słońcu 
designerska markiza automatycznie się otworzy, a w deszczu zamknie.

Silnik radiowy markilux z pilotem Idealna ochrona przed 
słońcem, wygodnie na przycisk. 

Po prostu łatwo. I wygodnie.

Obsługa | 17

markilux 870 / 879 Albo jako markiza na szkle do ogrodu zimowego albo 
pod szkłem do dachu tarasowego. Odkryjcie Państwo wiele możliwości i 
najpiękniejszy cień świata.
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Markizy na szkle do zimowych ogrodów Rozkoszujcie się Państwo przebywaniem w zimowych ogrodach także w gorące 
dni. Markiza na szkle markilux odbija oślepiające słońce, promienie UV oraz większą część promieniowania cieplnego,  
zanurzając jednocześnie Państwa zimowy ogród w przyjemnie naturalnym dziennym świetle. Upał pozostaje na zewnątrz, 
podczas gdy Państwo rozkoszujecie się przebywaniem wewnątrz. Obojętnie, czy małe, czy duże szklane powierzchnie,  
czy klasyczne albo czterospadowe dachy – nacieszcie się Państwo przyjemnymi temperaturami, oszczędzając sobie  
włączania klimatyzacji i wykreujcie swoje osobiste marzenie o zimowym ogrodzie.

Idealna do dachów czterospadowych Boczne szyny prowadzące  
markilux 8850 dają się cofnąć aż do 100 cm.

 markilux 8800 Znakomita ochrona przeciwsło-
neczna, aż do 36 m2 tylko z jednym poszyciem.  

Większe powierzchnie szklane zacienią Państwo  
bez trudu markizą łączoną.

Wyśmienite wzornictwo Piękne formą i funkcjonalne.  
Pełne kasety markilux 8800 i 8850 chronią poszycie w każdej pogodzie. 

Zawsze na górze, gdy potrzeba.
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markilux 870 Stylowy cień, aż do 400 × 400 cm oraz komfort i jakość markiluxa na wiele lat.

markilux 770 Ta kwadratowa markiza na szkło oraz jej okrągłe przeciwieństwo, markilux 870,  
są bardzo ciche. Ślizgacze, optymalnie redukujące hałas, zapewnią stłumione zamykanie.

Kwadratowa. Praktyczna. Mała. Nad wyraz 
kompaktowa, kwadratowa, pełna kaseta markiluxa 
770 o zaledwie 125 × 125 mm ochroni poszycie 
markizy.

 | 23

Udana sprawa Mając zaledwie Ø 130 mm, kaseta 
markilux 870 wtuli się harmonijnie w zimowy ogród, 
zapewniając zwiniętemu poszyciu całkowitą 
ochronę.



markilux 779 Mocna, kwadratowa, pełna kaseta z mnogością opcji 
oświetleniowych do oazy dobrego samopoczucia. Do 600 cm szerokości 
i 450 cm wysięgiem lub do 400 cm szerokości z wysięgiem 600 cm.

markilux 879 Okrągły odpowiednik do 
markilux 779 dla wszystkich preferujących 

płynne, bardziej miękkie formy.

Markizy pod szkłem do dachów tarasowych Dzień na wolnym powietrzu, w domowym ogrodzie, pod ochronnym dachem. Designerskie 
markizy markilux obiecują najlepszą ochronę przed nadmiernym słońcem, dodając Państwa osobistym chwilom na zewnątrz tekstylnej 
przytulności. Poszycie zabezpieczono przed zabrudzeniem i rozłożone w każdą pogodę pod dachem tarasowym. Wszystkie markizy pod 
szkłem markilux przekonują kompaktowymi, pełnymi kasetami, dopasowującymi się harmonijnie do dachu tarasowego. Różnorodność 
wyposażenia oświetleniowego czyni wieczorne ambiente perfekcyjnym. Wszystkie możliwości od strony 26.

Między nami, Pod szkłem. 
Najlepsze do Państwa tarasowego dachu.

24 |

Schattenplus do markilux 779 / 879 Uzupełnienie osłony pionowej  
do tarasów – design made in Germany, zintegrowana w profilu wysięgu 
markizy. 
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LED-Line w szynach prowadzących i rurze wspornikowej poszycia 
Wydajne energetycznie, stylowe i wygodnie ściemnianie za pomocą 
pilota, jak wszystkie moduły oświetleniowe markiluxa. 

Reflektorki LED na rurze wspornikowej poszycia Zaaranżujcie 
umiejętnie swoje ulubione miejsce, rozkoszując się wieczorem w 
nastrojowym świetle. Ściemniane i regulowane. Przy markilux 779 
montowane też w kasecie.

Dyskretne poprowadzenie kabla Lubujące się w detalach wzornictwo 
markilux: prowadzenie kabli przy wszystkich opcjach oświetleniowych 
jest dyskretne i stylowo obudowane. 

Stylowe światło  Państwa dzień w domu zaczyna się 
tak naprawdę dopiero wieczorem? Korzystajcie zatem 

ze swojego tarasu we właściwym świetle.26 | Opcje dla markiz pod szkłem

Aby zawsze nastrojowo świeciło.

Opcjonalne oświetlenie LED markiz pod szkłem markilux 779 / 879
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Markiza boczna markilux 790 Ochroni przed 
najintensywniejszym słońcem, przed wiejącym 
z boku wiatrem i ciekawskimi spojrzeniami.  
Wysokość maks. 250 cm. Wysięg maks. 450 cm.

Okna panoramiczne markilux Chcieliby Państwo w każdej pogodzie bezpiecznie posiedzieć pod dachem tarasu i mimo 
wszystko rozkoszować się widokiem? Do pionowych markiz kasetowych markilux 776 / 876 z tracfix oferujemy okno 
panoramiczne markilux. Maks. wielkość markizy 600 × 300 cm. Maks. wysokość okna panoramicznego ok. 135 cm.

Dodatki dostępne zależnie od modelu.

Światło, ciepło i komfort do oazy dobrego samopoczucia.
markilux Dodatki do ogrodów zimowych i dachów tarasowych

markilux LED-Spotline Elegancka listwa 
świetlna do swobodnego montażu, malowana 
proszkowo, obudowa z aluminium.  
LED Spots obrotowe i z funkcją ściemniania.  
Dostępne w długościach: 180 cm z 3 halogen-
kami i 300 cm z 5 halogenkami.

markilux Schattenplus Optymalne 
uzupełnienie jako zintegrowana osłona 
pionowa w profilu wysięgu markizy 779 / 879.

markilux promiennik ciepła W jednej chwili 
odczuwalne ciepło i wydłużony wieczorny 
relaks. W zabezpieczonej obudowie, 
 długotrwałe i wydajne. 2000 W lub 2500 W, 
opcjonalnie z funkcją 3 stopniową.



Wykreuj swoją osobistą przestrzeń na wolnym powietrzu markilux  
oferuje najlepszy komfort wypoczynku na powietrzu. Wyczerpujące i  
profesjonalne doradztwo – u specjalistycznego partnera markilux albo na 
markilux.com

Pionowe, designerskie markizy do ogrodów zimowych i dachów tarasowych  
Ciekawskie spojrzenia i intensywne słońce po prostu usunięte. Bezpieczne przebywanie 
w każdej pogodzie. Dłuższe rozkoszowanie się ciepłym dniem. Dodatkowe pionowe, 
designerskie markizy markilux uczynią Waszą przestrzeń na zewnątrz perfekcyjną.
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Maks. szerokość × wysięg 700 × 450 cm / 500 × 700 cm 650 × 400 cm 400 × 400 cm 400 × 400 cm
 600 × 450 cm / 500 × 600 cm (tracfix) 500 × 500 cm

Rozmiar kasety Ø 187 mm Ø 187 mm 125 × 125 mm Ø 130 mm

Obsługa Silnik Silnik Silnik Silnik
opcjonalnie Silnik radiowy* Silnik radiowy* Silnik radiowy* Silnik radiowy*

Silnik silentec

Prowadzenie poszycia Szyny prowadzące Szyny prowadzące Szyny prowadzące (tracfix) Szyny prowadzące (tracfix)
tracfix

Napięcie poszycia Sprężyny gazowe Sprężyny gazowe Sprężyny gazowe Sprężyny gazowe

Klasa odporności wiatrowej 3 2 3 3
odpowiada sile wiatru 6 → 38  – 48 km/h 5 → 28 – 37 km/h 6 → 38 – 48 km/h 6 → 38 – 48 km/h

Opcje **
tracfix
Markiza łączona

* Obsługa zdalna, możliwe szybkie (aplikacje) albo inteligentne sterowanie. ** Opcje bez możliwości wzajemnych kombinacji.

Markizy na szkło do zimowych ogrodówmarkilux

markilux 8800 markilux 770markilux 8850 markilux 870



600 × 450 cm / 400 × 600 cm 600 × 450 cm / 400 × 600 cm
600 × 400 cm (tracfix) 600 × 400 cm (tracfix)

125 × 125 mm Ø 130 mm

Obsługa ręczna Obsługa ręczna
Silnik Silnik
Silnik radiowy* Silnik radiowy*

Szyny prowadzące Szyny prowadzące
tracfix tracfix

Sprężyny gazowe Sprężyny gazowe

2–3 w zależności od rozmiaru/3 z tracfix 2–3 w zależności od rozmiaru/3 z tracfix
5 – 6 → 28 – 48 km/h 5 – 6 → 28 – 48 km/h

Reflektorki LED Reflektorki LED
 na kasecie i / lub  na rurze podrzymującej poszycie
 na rurze podrzymującej poszycie LED-Line
LED-Line  na szynach prowadzących i / lub
 na szynach prowadzących i / lub  w rurze podtrzymującej poszycie
 w rurze podtrzymującej poszycie tracfix
tracfix Schattenplus
Schattenplus

Markizy pod szkłem do dachów tarasowych

markilux 779 markilux 879
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markilux.com

Pomysły, dokładne informacje, profesjonalne doradztwo oraz najpiękniejsze wzory poszyć markizowych znajdą Państwo u swojego fachowego partnera markiluxa albo na markilux.com


