
Niech Wasz dom ma piękne oczy.
Designerskie markizy do okien
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Światło dzienne uszczęśliwia.
Naturalne światło i promienie słoneczne wzbogacają styl życia, jak mało co. Żadne sztuczne źródło światła nie jest w 
stanie się do tego zbliżyć. Ale w zależności od pozycji słońca i pory roku, światła słonecznego może też być aż za dużo. 
markilux oferuje różnorodne możliwości integracji naturalnego światła z zewnątrz do aranżacji atmosfery pomieszczeń. 
Zainspirujcie się naszymi pomysłami i odkryjcie możliwości wspaniałego, naturalnego światła i maksymalnego komfortu 
życia w osłoniętej od widoku prywatnej strefie w swoim domu. Będziecie Państwo zachwyceni.
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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:
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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.

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 
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Rozkoszowanie się światłem i cieniem.

Tekstylne zacienienie dla większego komfortu życia Designerskie markizy markilux do okien oferują pełnię korzyści w s 
tosunku do tradycyjnych systemów zacieniania. Zapewniają większą ochronę przed oślepiającymi promieniami słonecznymi  
i zapobiegają przed przegrzaniem pomieszczeń, chroniąc klimat. Designerskie markizy markilux zanurzą przy tym Państwa  
pomieszczenia w delikatnie dopasowanym dziennym świetle, nie blokując zupełnie słońca. Przejrzyste poszycia markiz umożli-
wią widok na zewnątrz, chroniąc jednocześnie przed spojrzeniami z zewnątrz. Naturalne w przypadku markiluxa jest, że dają  
się niesłychanie łatwo obsługiwać albo integrować z domową automatyką.

Skuteczna ochrona przeciwsłoneczna Markizy okienne 
markilux oferują optymalną ochronę UV, przekształcając oślepiające 
promienie słoneczne w delikatne dzienne światło.

Optymalna ochrona  Korzystajcie Państwo z nieskrępowanego 
widoku na zewnątrz i sfery prywatnej swoich czterech ścian.

Modele i opcje Tak indywidualne, jak Państwa życzenia: wybierzcie 
markiluxa z wyposażeniem pasującym do domu.
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Plus jakości życia Designerskie markizy markilux do okien zapewnią nadzwyczaj skuteczną ochronę przed słońcem, zama-
skują i ochronią klimat. Poszycia markiz wpuszczą delikatnie dostrojone światło dzienne do wewnątrz i odbiją, w zależności 
od koloru i konstrukcji, większą część promieni UV oraz promieniowania cieplnego. Zaoszczędzi to eksploatacji klimatyzacji 
w czasie upałów. Przy chłodniejszych temperaturach ciepło pozostanie na dłużej we własnych czterech ścianach. 

Dzięki pionowej, designerskiej markizie markiluxa, sprowadźcie Państwo do domu własne, prywatne światło słoneczne.

Naturalne światło wzmaga dobre samopoczucie.

Dzieci uwielbiają zabawę w jasnych pomieszczeniach.

Własne prywatne światło słoneczne.

Tekstylna różnorodność Czy kryjące, czy przejrzyste, subtelnie wzorzyste albo świetliście kolorowe:  
w naszej kolekcji markilux znajdą Państwo pasujące poszycie swojego prywatnego słonecznego światła.
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Nieskrępowany widok bez spojrzeń Tekstylne zacienienie markiluxa zapewni zawsze widok przy jednoczesnej 
ochronie przed niechcianymi spojrzeniami z zewnątrz. Ponadto Państwo wyznaczają, w zależności od wyboru  
poszycia markizy, ile światła dotrze do kuchni, pokoju dziennego, czy łazienki. Spośród różnorodności modeli,  
kolorów poszycia i wzorów, wybierzcie markizy okienne pasujące do swojego domu. Dobra perspektywa, prawda?

Najlepsze widoki w sferze prywatnej.

Dobre zabezpieczenie z zachowaną perspektywą  
Poszycia markiz markilux ochronią przed spojrzeniami  
z zewnątrz. Widok pozostanie.
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Modele i opcje
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Mój dom. Mój styl. Mój markilux. 

Tak indywidualne, jak Państwa dom Kto przywiązuje wagę do stylowego wyposażenia, nie zgodzi się na kompromisy 
widoku z zewnątrz. markilux zaoferuje rozwiązanie formy i funkcjonalności, odpowiadające każdym wymogom.  
Wybierzcie Państwo spośród przeróżnych modeli markiz i poszyć w najróżniejszych wzorach, kolorach i właściwościach 
dokładnie taką kombinację, która pasuje do Waszego domu.

Markizy kasetowe z opadającymi ramionami  Opadające 
ramiona ze sprężynami gazowymi napinają poszycie pod kątem do 140 
stopni do okna. Klasycznie wyglądająca markiza kasetowa, która chroni 
przed słońcem z widokiem na zewnątrz.

Markizolety Kombinacja markiz kasetowych pionowych z markizami 
z opadającymi ramionami. W górnej strefie ochrona przeciwsłoneczna 
przebiega pionowo, a w dolnej wpadające światło dopasowuje się przez 
opadające ramiona.

Markiza trójkątna Inteligentny system rozwiązań specjalnych. 
Okna trójkątne albo świetliki otrzymają skrojoną na miarę ochronę 
przeciwsłoneczną markiluxa.

Pionowe markizy kasetowe Poszycie markizy prowadzone jest przed oknem przez całą wysokość pionowo, 
zapewniając optymalny widok i osłonę. W stanie zamkniętym jest zabezpieczona przed warunkami atmosferycznymi w 
pełnej kasecie, a otwarta będzie idealnie napięta.  | 15 
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 markilux Poszycia markiz | 17

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.

sunsilk sunvas

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.



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

Ochrona przeciwsłoneczna z dodatkową klimatyzacją Lepszy  
klimat pomieszczenia przy dobrym widoku na zewnątrz dzięki cząstkom 
aluminium na włóknach hightech.

18 | markilux Poszycia markiz

vuscreen ALUtransolair

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. 

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. By radość z pięknego materialu trwała 
długo.

Odporność na światło, warunki pogodowe i trwałość koloru  
Barwiona tkanina hightech oraz wysokiej jakości uszlachetnione poszy-
cie 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



20 | 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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W jednej chwili, przyciskiem albo samoistnie.

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 łączyć kilka markiz razem i obsługiwać je 
 naciśnięciem guzika.

 Obsługa | 23 

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. 
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Przegląd produktów i  
dane techniczne

 | 25 



Forma kasety

markilux 710 – 750 
Kwadratowe kasety na poszycie, 
95 × 95 mm

markilux 810 – 850
Okrągłe kasety na poszycie,  
Ø 115 mm

markilux 776 
Kwadratowa kaseta na poszycie,  
125 × 125 mm 

markilux 620 / 625
Kwadratowe kasety na poszycie,  
620 = 95 × 110 mm  
625 = 125 × 135 mm
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Pionowe markizy kasetowe

W słońcu i niepogodzie Dzięki pionowej markizie kasetowej markilux mają Państwo wszystko  
pod kontrolą. W stanie zwiniętym kaseta okrywa poszycie markizy całkowicie, chroniąc w ten  
sposób optymalnie przed wiatrem i warunkami pogodowymi. Pionowe markizy kasetowe prowadzą 
poszycie przed oknem przez całą wysokość pionowo, zapewniając optymalny widok i osłonę.   

Formę kasety, komfort obsługi, prowadzenie poszycia i rodzaj montażu można dowolnie wybrać,  
jak również deseń tkaniny, spośród 250 poszyć markizowych kolekcji markiluxa. Perfekcyjne napięcie poszycia Pionowe markizy kasetowe markilux wyposażono, w 

zależności od modelu, w specjalne gazowe sprężyny. Umożliwi to optymalne położenie 
poszycia też w przypadku większych markiz i dużych obciążeń spowodowanych wiatrem.

markilux 876 
Okrągła kaseta na poszycie,  
Ø 130 mm



Prowadzenie poszycia Montaż

Zestawienie techniczne

Na ścianie Dopasowana rama  
do Państwa okna.

W niszy Dyskretnie i  
prawie niewidoczne.

Linka ze stali szlachetnej  
Pokryta tworzywem sztucznym, 
prawie niewidocznym,  
dla subtelnej prezentacji.

* W zależności od rozmiaru

Szyny prowadzące Mocne, na 
życzenie dostarczane z markilux 
tracfix albo profilem osłony.

Pręty ze stali szlachetnej  
Szlachetne eleganckie i stabilne: 
optyczny akcent stylowego występu.

Model 710 / 810 720 / 820 750 / 850 776 / 876 620 / 625

Wymiar maksymalny 500 × 350 cm 300 × 350 cm 500 × 350 cm 600 × 350 cm 600 × 350 / 550 × 400 cm (625)
opcjonalnie 400 × 600 cm 400 × 300 / 300 × 400 cm (620)

Prowadzenie poszycia Linka ze stali szlachetnej Szyna prowadząca Pręt ze stali szlachetnej Szyna prowadząca Szyna prowadząca (tracfix)
opcjonalnie tracfix

Naprężenie poszycia Siła ciężkości Siła ciężkości Siła ciężkości Sprężyny gazowe Siła ciężkości

Rodzaj montażu Ściana / sufit / nisza Ściana / nisza Ściana / sufit / nisza Ściana / nisza / dystans Ściana / nisza

Opcje i dodatki Okna panoramiczne
możliwe tylko z tracfix

Klasa odporności wiatrowej 2 2 2 2 – 3* 2 – 3*
Siła wiatru 5 → 28 – 37 km/h 5 → 28 – 37 km/h 5 → 28 – 37 km/h 5 – 6 → 28 – 48 km/h 5 – 6 → 28 – 48 km/h

 | 27 

Na dystans Różne  
mocowania i osłony dostępne, 
zależnie od modelu.
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Opcje i akcesoria do pionowych markiz kasetowych

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

Osłony do bocznych mocowań szyn  
Znikają śruby, lepszy wygląd.



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. 

Będą Państwo zachwyceni markilux oferuje różnorodność stylowych i inteligentnych roz-
wiązań, które zapewnią Państwa domowi lepsze światło. Wszelkie informacje i kompetentne 
doradztwo znajdą Państwo u specjalistycznego partnera markilux albo na markilux.com

 | 29 
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Najlepsza ochrona przeciwsłoneczna i dobry widok Opadające 
ramiona ze sprężynami gazowymi dla optymalnego napięcia poszycia. 
Regulacja do 140 stopni. Profil wysięgu ze wspomaganą sprężynowo 
mechaniką zamknięcia. Do montażu na balkonie dostępne opcjonalnie 
teleskopowe rury stojakowe.

Optyka i technika w eleganckiej kombinacji Szyna prowadząca 
z wysokiej jakości zestawem poślizgowym. Opadające ramiona ze 
 zoptymalizowaną techniką sprężyn gazowych oraz zabezpieczenie 
markiluxa przed biciem wysokościowym.  
markilux 740 standardowo z osłoną – zapewnia jednolity wygląd.

Markiza kasetowa z  
ramionami opadającymi

Markizoleta

markilux 730 
Kwadratowa kaseta na poszycie,  
95 × 95 mm

markilux 740 
Kwadratowa kaseta na poszycie,  
95 × 95 mm

markilux 830 
Okrągła kaseta na poszycie, 
Ø 115 mm

markilux 840 
Okrągła kaseta na poszycie,  
Ø 115 mm

Wymiar maksymalny
700 × 250 cm

Prowadzenie poszycia
Opadające ramię (80 – 150 cm)

Naprężenie poszycia
Sprężyny gazowe ze stali szlachetnej

Montaż
Ściana / sufit / nisza
opcjonalnie: rura stojakowa

Klasa odporności na wiatr 2
Siła wiatru 5 → 28  – 37 km/h

Wymiar maksymalny
300 × 300 cm
opcjonalnie: markiza łączona

Prowadzenie poszycia
Szyna prowadząca
plus opadające ramię (60 cm)

Naprężenie poszycia
Sprężyny gazowe ze stali szlachetnej

Montaż
Ściana / nisza

Klasa odporności na wiatr 2
Siła wiatru 5 → 28  – 37 km/h



Inteligentny system rozwiązań specjalnych Opatentowane moco-
wanie szyn prowadzących na klipsa umożliwi montaż na zewnątrz i 
wewnątrz, pionowo, poziomo albo ukośnie. Kaseta na poszycie ochroni 
przed zabrudzeniem.

Jeśli Państwo wiedzą, czego chcą – my te życzenia spełnimy.  
Prosimy pytać u specjalistycznego partnera markilux i pozwolić się zainspirować na markilux.com

Markiza trójkątna

markilux 893 
Okrągła kaseta na poszycie  
Ø 115 mm

System napinający z linami, 
bardzo odpornymi na zerwanie, 
oraz sprężynami gazowymi dla 
optymalnego napięcia poszycia.

Wymiar maksymalny
400 × 500 cm

Prowadzenie poszycia
Szyna prowadząca
plus linki ciągnące

Naprężenie poszycia
Sprężyna gazowa wewnątrz

Montaż
Dystans

Klasa odporności na wiatr 2
Siła wiatru 5 → 28  – 37 km/h
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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


