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Dla najpiękniejszego cienia na świecie.
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Mieszkanie na dworze.
Godziny odprężającego odpoczynku albo spędzanie czasu z rodziną i przyjaciółmi – to cenne 
momenty, w których życie toczy się na zewnątrz. Designerskie markizy markilux dają nie tylko 
cień, ale stwarzają nowe możliwości korzystania z życia. Zapewniają ochronę w gorące dni i 
komforową atmosferę, także wtedy, gdy słońce dawno już zajdzie. Wybór markiz markilux to 
decyzja na najlepszy komfort oraz wiele beztroskich godzin na wolnym powietrzu.
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Najlepsze pod słońcem.
Dla najpiękniejszego cienia na świecie.
Designerskie markizy na tarasy i balkony



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:

6 | markilux „Made in Germany”
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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 .

 | 7 
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Nie ma takiej, jak Twoja.

Państwa model spośród miliona możliwości konfiguracji Państwa designerska markiza markilux będzie tak niepo-
wtarzalna, jak tylko zechcecie. Spośród 45 modeli, ponad 250 ponadczasowych wzorów poszycia i wszechstronnych moż-
liwości wyposażenia, wykreują Państwo dokładnie taką markizę, jaka do Was pasuje. Wraz z modułami oświetlenia, pro-
miennikami ciepła, mądrą techniką sterowania i innymi dodatkowymi funkcjami, markiluz wzbogaci Państwa życie na 
wolnym powietrzu o każdej porze dnia. Fachowy partner markilx będzie towarzyszył Państwu z pomysłami i profesjonal-
nym doradztwem przy wyborze indywidualnej designerskiej markizy.

Wzornictwo i funkcjonalność do perfekcji Każda designer-
ska markiza markilux łączy wzornictwo, jakość i technikę w jedno 
niepowtarzalne rozwiązanie. Wśród wielu modeli znajdzie się z 
pewnością jeden, który wpasuje się w Państwa życzenie oraz idealnie 
zestroi z otoczeniem i tarasem pod względem funkcjonalności.

od strony 20

Duża różnorodność kolorów i wzorów Nasi tekstylni 
designerzy wyznaczają aktualne trendy wyposażenia architektury i 
koloru w niepowtarzalne poszycia markiz. Ponad 250 wzorów 
oferowanych przez markiluxa to wybór, nie mający sobie równych.

od strony 12

Opcje i dodatki . Opcjonalne elementy oświetlenia, komfortowa 
technika obsługi oraz dodatki, jak promiennik ciepła nie pozostawiają 
niespełnionych życzeń, czyniąc przebywanie na zewnątrz przyjemno-
ścią, nawet wtedy, gdy słońce już nie świeci.

od strony 68

+ +ModelPoszycie Opcje i dodatki 

markilux 3D App Wizualizacja i konfiguracja markizy na 
życzenie live na fasadzie Twojego domu, wiele opcji do wy-
boru wirtualnie. Do pobrania bezpłatnie w App-Store lub w 
Google play-Store.
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Ścięgno Bionic Skonstruowane przez markiluxa ścięgno Bionic z włókien high-tech zapewnia, wzorem natury, 
optymalne przenoszenie siły oraz bezusterkowe i ciche nachylenie ramion przegubowych. Przekonuje też 
ekspertów z instytutu Frauenhofera – po ponad 50.000 ruchów w teście – bezpieczeństwem i długotrwałością.

Technologia ramienia Szczególnie długotrwała, cicha i zawsze perfekcyjnie rozplanowana dla dobrego napięcia poszycia.

Sprężyna gazowa Jako akcent optyczny ze stali 
szlachetnej z idealnie dopasowaną techniką, 
sprężyna gazowa zapewni optymalne napięcie 
poszycia w każdej fazie rozłożenia markizy.

Podwójny łańcuch Od dziesięcioleci na rynku przy 
wietrze i złej pogodzie: podwójny okrągły, łańcuch 
stalowy, umieszczony i zabezpieczony w ramionach 
przegubowych.

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, 
 dlaczego silniki markiz z technologią silentec są tak niesamowicie dobre.
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markilux Poszycia  
i kolory markiz
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Najpiękniejszy materiał między ziemią a niebem.

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

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.

 Poszycia markiz | 15



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.

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

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

Tekstylia na specjalne wymagania Półprzejrzyste, odbijające 
ciepło, przepuszczające powietrze i zmniejszające palność poszycia 
markiz uzupełnią spektrum całej kolekcji markilux.

16 | Poszycia markiz

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

Poszycia markiz | 17
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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.

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

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

 Kolory markiz | 19

Białe-aluminium RAL 9006

Antracytowy-metalik 5204
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markilux Markizy kasetowe
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markilux Markizy kasetowe 

Piękna forma całościowej ochrony Markiza kasetowa 
markiluxa zapewnia ochronę poszycia. W stanie zwiniętym 
kaseta okrywa poszycie markizy całkowicie, chroniąc je 
w ten sposób optymalnie przed wiatrem i warunkami 
 pogodowymi.

markilux MX-1 | Wszechstronna  

markilux 970 | Prosta

markilux MX-1 compact |  
„Mała” wszechstronna

markilux 990 | Wąska

 | 24

 | 36

 | 26

 | 38
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markilux ES-1 | Unikatowa

markilux 3300 | Praktyczna

markilux 6000 | Indywidualna

markilux 1710 | Klasyczna

markilux 5010 | Uniwersalna

 | 30

 | 40

 | 32

 | 42
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Reflektorki LED w występie Specjalne punkty świetlne pozwalają rozkoszować się wieczorami pod markizą. 
Odkryjcie Państwo pozostałe opcje oświetlenia i wzornictwa na stronie 28.

markilux Schattenplus Dodatkowe poszycie markizy w profilu wysięgu na przycisk ochroni przed 
 największym słońcem i ciekawskimi spojrzeniami.

Wymiary maks. 700 × 437 cm,
 głębokość całkowita  
 ok. 62 cm

Ramiona przegubowe ścięgno Bionic

Opcje  Schattenplus,  
różne opcje światła i kolorów,  
strona 28

markilux MX-1 | Wszechstronna Już na pierwszy rzut oka markilux MX-1 zachwyca niepowtarzalną 
kombinacją formy i funkcjonalności. W stanie złożonym przekonuje stożkowa pełna kaseta o głębokości 62 cm jako 
zadaszenie wstępne, odporne na warunki atmosferyczne, chroniące fasadę przed czynnikami zewnętrznymi. 
 Wyciągnięta prezentuje swój prawdziwy rozmiar. Ta wszechstronna designerska markiza jest przyszłościowa z 
 powodu licznych, technicznych innowacji i wielokrotnie nagradzanego wzornictwa. Markilux MX-1 stworzy niepowta-
rzalną atmosferę o każdej porze dnia i zachwyci Państwa na zawsze.

Markizę jutra budujemy już dziś.

Markizy kasetowe I 25
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markilux MX-1 compact | „Mała” wszechstronna „Mała” wszechstronna MX-1 z innowacjami tech-
nicznymi oraz typową dla markiluxa różnorodnością wyposażenia. Ona też zaoferuje Państwu zaskakujące oświetlenie, 
świetlne opcje LED w profilu wysięgu oraz wszelkie możliwości kreacji koloru. „Mała” wszechstronna nada Państwu 
 ulubionemu miejscu w ogrodzie szczególnej jakości. Markilux MX-1 uwypukli szczególnie umiejętnie obiekty achitektury 
bez upiększeń, prezentując ją, pod każdym względem, w najpiękniejszym zacienieniu.

Wymiary maks. 700 × 415 cm,
 głębokość całkowita 
 ok. 38 cm

Ramiona przegubowe ścięgno Bionic

Opcje  Schattenplus,  
różne opcje światła i kolorów,  
strona 28

Osobisty statement na każdej fasadzie „Mała” wszechstronna markilux MX-1 compact o całkowitej 
głębokości 38 cm przyciąga wzrok, ochrona przed słońcem i warunkami pogodowymi w jednym.

Wszystko w najpiękniejszym zacienieniu.

Markizy kasetowe I 27
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markilux MX-1 / MX-1 compact – Opcje

LED-Line w profilu wysięgu Dla nastrojowego i 
równomiernego oświetlenia po zachodzie słońca.

Reflektorki LED w profilu wysięgu Doskonałe 
świetlne akcenty zmieniają wieczorem przestrzeń 
pod markizą w oazę dobrego samopoczucia.

Reflektorki LED w przedniej zabudowie Wieczór 
może nadejść. A wraz z nim czas małych highlights.  
Do wyboru reflektorki skierowane w dół lub w górę. 
Opcjonalnie tylko dla markilux MX-1.

Kombinacje kolorów Kolory kaset i wypelnień 
profilu wysięgu osiągalne w różnych odcieniach i 
dowolnych kombinacjach.

Oświetlenie otoczenia LED Wieczorami przykuwa wzrok. Oświetlony profil wysięgu dostępny i nastawialny  
w pięciu akcentach kolorystycznych.

biel komunikacyjna kość słoniowa żòłty czerwony zielony



markilux Schattenplus Starczy przyciśnięcie guzika i opcjonalna ochrona stworzy niepowtarzalną, prywatną 
przestrzeń na wolnym powietrzu. Schattenplus jest seryjny i wyposażony w silnik radiowy z pilotem markiluxa.

Pozwólcie się zainspirować Kto odkryje różnorodność opcji w 
 markiluxie, ten je pokocha. Wykreujcie Państwo swoją osobistą, ulubioną 
markizę u specjalistycznego partnera markilux w swojej okolicy albo na 
markilux .com

 | 29
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markilux ES-1 | Unikatowa Jedyna designerska markiza na świecie ze stali szlachetnej V4A to obiekt, w którym 
można się zakochać. Materiał, forma i funkcjonalność łączą się perfekcyjnie. To czyni markilux ES-1 zu optycznym hitem, 
który nawet po latach nie straci swojego blasku, ponieważ stal nierdzewna przetrwa burzliwe czasy w sposób niezawodny. 
Z ES-1 posiądą Państwo stylowe szczere złoto, dające radość i zapraszające do drogocennego korzystania z życia na 
 wolnym powietrzu.

Złoto ze stali szlachetnej.

Falbana Klasyczne poszycie na profilu wysięgu przyda Państwu złotu  
ze stali szlachetnej nutę klasyki. Dostępne w różnorodnych formach, 
dopasowane do wzoru poszycia markizy.

Gazowa sprężyna ze stali szlachetnej o przekonującej mocy zapewnia 
perfekcyjnie dopasowaną technikę sprężyn w ramionach przegubowych, 
daje efekt optyczny i gwarantuje optymalne napięcie poszycia – również 
wtedy, gdy markiza nie jest do końca wyciągnięta.



Wymiary maks. 650 × 300 cm
 maks. 600 × 350 cm

Ramię przegubowe sprężyna gazowa

Opcje falbana

Markizy kasetowe I 31
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Zmienne elementy dekoracji Czy boczek z siatką ze stali szlachetnej, 
czy chromowany, czy też ramka albo skromnie w kolorze markizy do 
wyboru – wykreujcie Państwo swoją zupełnie indywidualną Topmodel 
markilux.

markilux 6000 | Indywidualna Designerska markiza o wielu twarzach – i każda kolejna ładniejsza od 
 poprzedniej. Spośród szerokiej palety kolorów markiz, elementów dekoracyjnych oraz opcji wyposażenia skonfigurujcie 
 Państwo własny unikat. Markilux 6000 przekonuje idealnymi wymiarami i robiącymi wrażenie wartościami technicznymi.  
I przy tym ma dobrą figurę. Zabierzcie Germany's Topmodel do domu.

Wymiary maks. 700 × 400 cm

Ramię przegubowe ścięgno Bionic

Opcje  reflektorki LED w profilu 
 wysięgu, boczek z siatką ze 
stali szlachetnej,  
rama w chromie z połyskiem,  
Schattenplus, falbana,  
markiza łączona

Z całą skromnością: Germany’s Topmodel.

markilux Schattenplus Pionowe zacienienie w profilu wysięgu stworzy perfekcyjną, 
osobistą ochronę przed słońcem i osłonę. Na życzenie z silnikiem/silnikiem radiowym. Markizy kasetowe I 33

Reflektorki LED w profilu wysięgu Więcej, niż top ozdoba. Markilux 6000 oświetli 
efektywnie Państwa ulubione miejsce swoją piękną formą i zdolnością dopasowania się.
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markilux Schattenplus Rozkoszuj się wolnym czasem na tarasie także w pełnym słońcu.

Elementy z chromu z połyskiem Opcjonalnie 
błyszczący akcent – prorodzinnie bez narzutu: 
chromowane zaślepki na profilu wysięgu.

markilux 5010 | Uniwersalna W oka mgnieniu – do wyboru przyciskiem albo szybkim sterowaniem przez 
aplikację – markilux 5010 zbiera przy jej rozkładaniu punkty sympatii od całej rodziny. Instalacja łącząca do trzech markiz 
montowanych obok siebie pozwoli znaleźć ustronne miejsce w hojnym cieniu wszystkim przyjaciołom oraz gościom.   
To urządzenie o wielu zastosowaniach zaprosi do odprężającego bycia razem, czyniąc happy hour z każdej godziny na 
wolnym powietrzu.

Happy Hour dla całej rodziny –  
przez cały dobry dzień.



Wymiary maks. 700 × 400 cm

Ramię przegubowe podwójny łańcuch,
 opcjonalnie: ścięgno Bionic

Opcje  elementy z połyskującego 
chromu, Schattenplus,  
falbana, markiza łączona

Markizy kasetowe I 35
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markilux Schattenplus Dla większej ochrony i 
osłony: Optymalna pionowa markiza w profilu 
wysięgu.

Dowolny dobór kolorystyki Kolory kasety i 
profilu wysięgu można kombinować. Ponadto 
profil wysięgu jest dostępny w sześciu innych 
akcentach kolorystycznych.

Reflektorki LED na kasecie Gwarantują stylowe 
ambiente także o zmierzchu i wieczorami.

markilux 970 | Prosta Odważnie ucieleśnia urbanistyczny styl życia. Przejrzysta, wąska optyka czyni markilux 
970 modelem zwolenników prostej elegancji. Wąska, designerska markiza otuli Państwa taras przyjemnym światłem, 
czyniąc go stylowym schronieniem, w którym też Państwa goście dobrze się poczują. Elementy oświetlenia, różnorodne 
opcje kolorystyki profilu wysięgu nadadzą każdej markilux 970 czegoś indywidualnego. Sumując – już z powodu jej 
 prostego designu – to udana sprawa.

Udana sprawa jasno i prosto.

Wymiary maks. 600 × 300 cm
 maks. 500 × 350 cm

Ramię przegubowe ścięgno Bionic

Opcje  reflektorki LED na kasecie, 
do wyboru kombinacje 
 kolorów profilu wysięgu,  
Schattenplus

Markizy kasetowe I 37
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Profil przyłączeniowy do ściany Wąski profil 
aluminiowy w kolorze markizy zamyka szczelinę 
między markizą i ścianą. Deszcz odprowadzany  
jest dyskretnie przez markizę.

Nakładki w połyskującym chromie Odrobina czegoś więcej do markilux 990.

markilux 990 | Wąska Mała, ale jaka! Zdziwicie się Państwo, ile technicznej finezji tkwi w tej 125 mm płaskiej 
 kasecie. Jej kompaktowa konstrukcja z profilem wysięgu w kształcie litery U, chowającym ramiona przegubowe i poszycie, 
oraz imponujący kąt nachylenia do 70 stopni przy montażu do stropu, czynią ją odpowiednią zwłaszcza do małych  tarasów 
i balkonów. Dzięki tym zaletom będą mogli Państwo z łatwością korzystać z wielu beztroskich godzin w cieniu.

Zapewni z łatwością beztroski nastrój.

Wymiary maks. 500 × 300 cm

Ramię przegubowe podwójny łańcuch,
 opcjonalnie: ścięgno Bionic

Opcje  nakładki w połyskującym 
chromie, falbana

Markizy kasetowe I 39
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markilux 3300 | Praktyczna Markiza nie może optycznie stopić się z architekturą? markilux 3300 udowadnia  
coś wręcz przeciwnego. W zależności od konstrukcji budowlanej ta designerska markiza zniknie ze swoim gładkim profilem 
wysięgu całkowicie w ścianie albo idealnie w niszy. Wyciągnięta w rozpiętości 7 razy 4 metry pokaże, co w niej tkwi.  
Zacienienie jeszcze większej powierzchni będzie możliwe z urządzeniem łączącym do trzech pojedynczych instalacji obok 
siebie. Odkryjcie Państwo jakie praktyczne może być piękno i pozwólcie markilux 3300 wykazać się u siebie w domu.

Kanciasta budowa Przez idealnie dopasowany montaż do niszy w suficie lub ścianie, 
markilux 3300 dołączy perfekcyjnie do domowego ambiente.

Wymiary maks. 700 × 400 cm

Ramię przegubowe ścięgno Bionic

Opcje falbana, 
 markiza łączona

Chętnie się wykaże.

Markizy kasetowe I 41
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Elementy z połyskującego chromu Boczne nakładki dopasowane do koloru markizy  
albo celowo zaakcentowane w szlachetnym połyskującym chromie. Taka markiza może 
akcentować wszystko.

markilux 1710 stretch Duże zastosowanie na 
wąskich tarasach i balkonach oraz niszach:  
Markizy z dwoma krzyżującymi się ramionami i 
niewielką szerokością.

markilux 1710 | Klasyczna markilux 1710 interpretuje klasyczną formę markiz na czasie. Widoczna rura  
nośna stapia się organicznie z okrągłą kasetą w elegancki designerski obiekt. Ze względu na formę i ponadczasowo 
piękne  elementy dekoracji z połyskującego chromu, markilux 1710 pasuje prawie do każdego tarasu.

Wymiary maks. 700 × 350 cm

Ramię przegubowe ścięgno Bionic

Opcje  elementy z połyskującego 
chromu, falbana,  
markiza łączona, stretch

Błyszczy nie tylko poprzez swoją wielkość.

Markizy kasetowe I 43
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Markizy półkasetowe  
markizy otwarte  
i markiza boczna

| 45



46 | 



markilux Schattenplus Głębokie słońce i ciekawskie spojrzenia  
po prostu wymaż – dodatkowym poszyciem w profilu wysięgu  
markilux 1600.

Elementy z połyskującego chromu w profilu wysięgu Podkreśl 
połyskiem formę swojej półkasetowej markizy.

markilux 1600 | Piękna formą Za harmonię, półokrągłej formy nagrodzona IF product design award.  
Rozłożona jest też dość odjazdowa. Jako markiza półkasetowa markilux 1600 jest otwarta od dołu. Ochronny dach  
wpasowuje się w nachylenie markizy, idealnie zamyka się po zamknięciu w profil wysięgu, chroniąc w ten sposób poszycie 
przed deszczem. Starczy spojrzeć na sąsiedztwo: Państwa będzie z pewnością najpiękniejsza w okolicy.

Wymiary   maks. 710 × 400 cm  

Ramię przegubowe  podwójny łańcuch, 
 opcjonalnie: ścięgno Bionic

Opcje   reflektorki LED, nakładki w 
chromie z połyskiem,  
Schattenplus, falbana,  
markiza łączona, stretch

Jedna z najpięknieszych – jak długa i szeroka.

markilux 1650 Warianty modelu z regulowanymi reflektorkami LED  
w profilu wysięgu są gwarantem nastrojowych wieczorów. Markizy półkasetowe I 47
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Falbana Indywidualnego uroku dostarczy idealnej markizie 
balkonowej dodatkowe, ozdobne poszycie na profilu wysięgu.

Mechanizm obrotowy Ta zaledwie 122 mm płaska 
kaseta po zwinięciu schowa dyskretnie pod dachem. 
Dopiero przy rozwijaniu markilux 930 pochyli się pod 
wybranym kątem.

markilux 930 | Mobilna Ta otwarta designerska markiza jest poruszająco inna. Przy zwijaniu markilux 930 
 kieruje się do poziomu, znikając harmonijnie pod sufitem. Rozwinięta może wykazać się kątem nachylenia aż do 80 stopni 
– na życzenie markiza schyli się prawie pionowo. Mobilna markilux 930 jest idealna na wszystkie balkony i okapy, nie 
 wymagające dodatkowej technicznej ochrony i dodatkowego poszycia. Państwa nowe źródło cienia pochyli się przed 
słońcem – aby można było rozkoszować zasłużonym wolnym czasem także przy głębokim słońcu.

Wymiary maks. 500 × 300 cm

Ramię przegubowe podwójny łańcuch

Opcje falbana

Źródło cienia ze zmiennym nachyleniem.

Markizy otwarte | 49
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markilux 1700 | Otwarta Zawsze, gdy zechcą Państwo rozkoszować się życiem na dworze, otwarta, designerska 
markiza markilux 1700 wyczaruje przyjemny cień na tarasie lub balkonie. Jej organiczne wzornictwo jest eleganckie i 
 ponadczasowe. Dzięki stabilnej konstrukcji rury nośnej oraz możliwości łączenia do trzech markiz obok siebie, zacieni bez 
trudu  nawet duże powierzchnie. Za tyle otwartości nagrodźcie się Państwo dobrym nastrojem.

Wymiary maks. 700 × 400 cm

Ramię przegubowe ścięgno Bionic

Opcje elementy z połyskującego 
 chromu, falbana,  
 markiza łączona, stretch

Otwarta na ustronne miejsca.

Markizy otwarte | 51

Elementy z połyskującego chromu Zarówno otwarty markilux 1700 też jej zamknięte 
uzupełnienie markilux 1710, przyozdobią się na życzenie w połyskujące nakładki i kapy 
boczne.

markilux 1700 stretch Otwarta do wąskich 
 zastosowań. Z dwoma krzyżującymi się ramionami 
przegubowymi dla większego wysięgu, niż szerokości.
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Różne podpory markilux oferuje do każdego 
montażu dopasowaną możliwość mocowania.

mobilfix Ruchomy słupek z płytą granitową stanie 
stabilnie tam, gdzie Państwo zechcą.

Ukośne cięcie Opcjonalnie, ukośnie cięte poszycie dopasuje się do nachylenia  
markiluxa. Stworzy piękną, zamkniętą przesłonę.

markilux 790 | Prosta Jest niewiele miejsc na wolnym powietrzu chronionych ze wszystkich stron przed słońcem, 
wiatrem i ciekawskimi spojrzeniami. Dlatego wąska markiza boczna markilux należy po prostu do nastrojowego życia balko-
nowego lub tarasowego. Solidna kompaktowa markiza daje się łatwo montować. Wyciąga się ją szybko jednym chwytem i 
zawsze służy pomocą, gdy jej potrzeba i gdy ma się ochotę ją rozłożyć.

Będzie zawsze służyła pomocą.

Wymiary  wyciąg: maks. 450 cm 
wysokość: 90 – 250 cm.

Opcje  poszycie ze skosem, 
mobilfix, 

 różne podpory

Markiza boczna | 53
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Systemy markiz  
markilux

| 55
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Pełna zamknięta kaseta Poszycie znika całkowicie 
w kasecie i jest optymalnie chronione. Piękniejsze od 
optyki jest tylko to, że pergola idealnie funkcjonuje.

Markiza łączona Dla wszystkich, którzy potrzebują jeszcze więcej cienia:  
Możliwość łączenia do pięciu pojedynczych markiz. 

markilux Schattenplus Dodatkowa pionowa markiza na profilu wysięgu zablokuje  
niskie słońce i ciekawskie spojrzenia.

markilux pergola Ochrona przed słońcem i warunkami pogodowymi-tylko w towarzystwie pergoli markilix. System 
markizowy na wąskich kolumnach i bocznych szynach prowadzących rzuci cień do 6 metrów wysięgu. I przy tym pergola 
przeciwstawi się wiatrowi i warunkom pogodowym do siły wiatru 6 (klasa odporności na wiatr 3). Z Schattenplusem, tracfix 
oraz mnogością opcji oświetlenia i wariantami kolumn, mają Państwo wszelkie możliwości kreowania ulubionego miejsca na 
wolnym powietrzu. Niezależnie jak mocno świeci słońce albo skąd wieje wiatr: z pergolą markilux, wypoczynek zapewniony.

Wymiary maks. 600 × 450 cm
 maks. 500 × 600 cm

Opcje  tracfix, Schattenplus  
i mnóstwo innych  
komfortowych opcji  
kreowania, 
strona 58

Dla wszystkich, którzy w każdą pogodę mają 
wielkie plany.

markilux sundrive Zintegrowany panel słoneczny 
do napędu silnika Schattenplus. Przy rozwiniętej 
markizie tworzą optycznie precyzyjną całość.
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markilux tracfix Jedna z wielu finezji markiluxa: prowadzenie poszycia 
bez szczeliny między poszyciem, a szyną prowadzącą. Dla piękniejszej 
całościowej optyki oraz lepszej stabilności na wietrze.

Opuszczana podpora W celu lepszego odpływu wody deszczowej, 
opuszcza się przednią podporę pergoli za pomocą ręcznej korbki aż do  
40 cm.

LED-Line Światło do czytania albo towarzyskich spotkań, do wyboru w 
szynach prowadzących i/lub wsporniku poszycia, uczyni dzień z nocy. 

Podpora kwadratowa / nakładka na nóżki Spełni 
życzenie przejrzystych, kanciastych form i czystego 
zakończenia nóżek przednich podpór.

Skrzynki obciążające Dają niezawodne wsparcie 
dla pergoli wszędzie tam, gdzie niemożliwe albo 
niepożądane jest mocowanie przednich podpór na 
fundamencie.

Korba ze stali szlachetnej Umieść opuszczaną 
podporę na żądanej wysokości.

Reflektorki LED na rurze wspornikowej poszycia 
Dla idealnego zaakcentowania oświetlenia wieczorami. 
Oczywiście obrotowe i regulowane.

markilux pergola – Opcje



markilux Schattenplus Pionowa ochrona przed słońcem i spojrzeniami – do 230 cm wysokości – tworzy prywatną przestrzeń na wolnym powietrzu w szczególnej atmosferze. Systemy markiz | 59
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markilux Schattenplus Wciągana i wyciągana osłona przed słońcem i spojrzeniami w 
przednim profilu wysięgu pozwala na swobodne rozkoszowanie się głębokim słońcem, 
unikając ciekawskich spojrzeń.

markilux planet Parasol słoneczny i markiza w jednym – „przyciągacz” wzroku, zacieniający perfekcyjnie Państwa 
przestrzeń na wolnym powietrzu. Parasol markizy markilux planet ochroni niezawodnie przez promieniowaniem słonecznym i 
jest wyjątkowo stabilny, ale mimo to ruchomy. Za pomocą dźwigni easy-go w wariancie flex mogą Państwo obrócić parasol 
markizy do 335 stopni – aby mieć cień tam, gdzie potrzeba. Wąska kolumna z łatwością uniesie designerską markizę markiluxa. 
Współgranie funkcjonalności i wzornictwa, to przekonuje. Planet udowadnia jeszcze bardziej, że w markiluxie wszystko kręci się 
wokół Państwa potrzeb.

Wymiary w zależności od modelu markizy  
 maks. 600 / 610 × 300 cm
 maks. 500 / 510 × 350 cm

Ramię przegubowe zależne od modelu

Opcje  zależnie od modelu markizy, 
flex z obrotem do 335 stopni

Kręci się zawsze wokół Państwa życzeń.

Systemy markiz | 61

Wariant flex markilux planet flex można obracać i 
ustawić tak, jak Państwo zechcą – do około 335 stopni.



markilux syncra flex Skrzynie obciążające umożliwiają  
postawienie bez betonowego fundamentu.

markilux syncra Hojny cień – dokładnie tam, gdzie potrzeba. To obiecuje markilux syncra. I tej obietnicy dotrzymuje. 
Jako markiza pojedyncza zacienia aż do 60 m2; a jako markiza łączona bez problemu też większe powierzchnie. Wolnostojące 
markizy stoją dosłownie na własnych nogach. Dwie okrągłe kolumny albo kwadratowe podpory i masywne łączenie poprzeczne 
zapewnia ekstremalną stabilność. W zależności od wymogu, dostawia się jedną albo dwie markizy przegubowe wzgl. markilux 
pergole. System mocuje się albo trwale w podłożu („fix”) albo posadawia za pomocą skrzyń obciążeniowych („flex”).

markilux syncra uno Dwie nóżki. Jedna markiza. Żaden problem. 
markilux syncra uno udowadnia jednym „skrzydłem” powietrzną 
stabilność.

markilux syncra pergola Z dodatkowymi przednimi kolumnami  
i bocznym prowadzeniem poszycia, wariant ten oferuje szczególne 
korzyści w kwestii wielkości i stabilności na wietrze.

Wymiary  zależnie od modelu do 60 m²,  
jako markiza łączona jeszcze więcej

Ramię przegubowe zależne od modelu

Opcje w zależności od modelu markizy
 uno (tylko jedna markiza/ pergola), 
 flex (ze skrzyniami obciążającymi),
 Markiza łączona

Stoi na własnych nogach.

Dokładne informacje o markilux syncra znajdą Państwo u specjalistycznego partnera markiluxa albo na markilux .com62 | Systemy markiz





Designerskie markizy do wyboru Możliwe przeróżne 
markizy do ogrodów zimowych i przegubowe, kombinowane 
z markizami pionowymi albo bocznymi, do wyboru.

markilux construct Są sytuacje, w których nie wystarczy model standardowy, aby spełnić szczególne warunki.  
W takich sytuacjach potrzeba rozwiązań systemowych. Ramowy system markilux construct jest ekstremalnie różnorodny i 
 elastyczny. Różne moduły zespala się z różnymi markizami w prawdziwy markizowy krajobraz. Technicznie nie musicie  Państwo 
godzić się na kompromisy. Różnorodność wyposażenia jest imponująca. Mają Państwo wybór między okrągłymi  kolumnami i 
 kwadratowymi podporami. Opisanie markiluxa construct jest prawie niemożliwe: trzeba to przeżyć w swoim ogrodzie.

Wymiary prawie nieoganiczone
 dzięki modułowemu i 
 elastycznemu systemowi  
 ramowemu

Opcje w zależności od modelu  
 markizy,
 okrągłe lub kwadratowe  
 podpory, 
 okna trójkątne,
 osłony podpór

Gdy może być jeszcze trochę więcej.

64 | Systemy markiz Dokładne informacje, o systemie ramowym markilux construct znajdą Państwo u swojego fachowego partnera markiluxa albo na markilux .com
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markilux markant Wolnostojący system  markizowy jest indywidualnie dopasowaną osłoną przed 
słońcem, deszczem i złą pogodą. Zintegrowana markiza nadaje mu charakteru tekstylnego z możliwością doboru 
kolorystyki która zapewnia doskonałą atmosferę. 

Zapewnia osłonę, poczucie bezpieczeństwa, estetykę i komfort w purystycznym design.

Wymiary odstęp między podporami 600 × 600 cm 
 z dwoma niezależnymi markizami,
 jako element pojedyńczy 300 × 600 cm,
 wysokość 260 cm, możliwe wysokości 
 indywidualnie dopasowane

Opcje oświetlenie LED,
 promiennik ciepła,
 markizy pionowe

Deszcz omija nas dużym łukiem.

Na życzenie – trochę luksusu Od nastrojowego oświetlenia aż po promiennik ciepła. 
Markilux markant spełnia wszystkie wymogi komfortowego miejsca odpoczynku na wolnym 
powietrzu.

Dowolność kształtu i funkcji Wolnostojąco lub zintegrowanie do istniejącej architektury. Markilux markant przekonuje w każdej formie.
Wyczerpujące informacje u naszych partnerów i na stronie markilux .com

Osłona wizualna i deszczowa Poprzez specjalne otwory  
w tkaninie woda deszczowa odprowadzana jest wewnątrz 
 podpór do podłogi.

Na każdą pogodę Optymalne poczucie komfortu na tarasie  
i w ogrodzie – w każdych warunkach pogodowych – w każdej 
porze roku.
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Opcje – zależne od modelu warianty wyposażenia.

Oświetlenie LED Na kasecie albo profilu wysięgu: obrotowe i 
regulowane reflektorki LED zapewnią najpiękniejszy wieczorny nastrój 
na Państwa tarasie.

stretch Idealne rozwiązanie do wąskich nisz, tarasów lub balkonów.  
Z dwoma krzyżującymi się ramionami nawet markizy o niewielkiej 
szerokości posiadają odpowiedni wysięg.

Falbana Małe zdobne poszycie na profilu wysięgu nada markizie 
klasyczny wygląd. Różne formy falbany do wyboru.

Profil przyłączeniowy do ściany Wąski 
profil aluminiowy w kolorze markizy zamyka 
szczelinę między markizą i ścianą. Deszcz spłynie 
dyskretnie przez markizę.

Elementy z połyskującego chromu Stylo-
we chromowane nakładki i boczki nadają połyskują-
cy akcent, czyniąc z markizy osobistą, indywidualną 
ochronę przed słońcem.

Markiza łączona Połącz dwie albo trzy 
synchronicznie skierowane markizy w ekstra duży 
cień. Dodatkowa roleta na szczelinę domknie 
elegancko przerwę między markizami.

Warianty i kombinacje kolorystyczne  
Kasety i wypełnienia dostępne w atrakcyjnych 
kolorach z dowolną możliwością kombinacji.
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markilux Schattenplus Blokada niskiego słońca i ciekawskich spojrzeń, rozkoszowanie 
się wieczorami ciepłem i dłuższym dniem. Dodatkowe poszycie markizy spuszczane z profilu 
wysięgu pionowo w dół. Tworzy się wspaniała, prywatna przestrzeń na wolnym powietrzu. 
Zależnie od modelu dostępna z silnikiem/silnikiem radiowym.

Będą Państwo zachwyceni Liczne opcje markiluxa wyznaczają  
nowe standardy stylowego zacieniania ulubionych miejsc w ogrodzie. 
 Wszelkie informacje i kompetentne doradztwo znajdą Państwo u  
specjalistycznego partnera markilux albo na markilux .com

| 71



Dodatki – światło, ciepło i komfort obsługi  
dla pełnego odprężenia na wolnym powietrzu.

markilux czujnik deszczu Przy opadach 
markiza automatycznie się zwija. Inteligentne 
sterowanie chroni poszycie markizy.

markilux vibrabox Inteligentny delikatny, 
niezależny od sieci. Reaguje na wstrząsy i powoduje, 
odpowiednio do siły wiatru, że napędzana silnikiem 
markiza zostanie zwinięta.

markilux czujnik słońca i wiatru Stosownie 
do warunków pogodowych, inteligentne sterowanie 
zapewni automatyczne zwijanie i rozwijanie markizy.

markilux czujnik słoneczny Inteligentne 
sterowanie markizy, w zależności od napromieniowa-
nia słońcem. Niezależnie od sieci przez napęd 
słoneczny.
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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 halogenkami i 300 cm z 5 halogenkami.

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.



Szybkie sterowanie Wykreujcie Państwo swoją 
osobistą atmosferę na tarasie z markizą, światło, 
ciepło i wiele więcej. wygodnie smartfonem albo 
tabletem – z leżaka albo będąc w drodze, w każdej 
chwili.

markilux zdalna obsługa Jakże proste może być dobre samopoczucie. Cień, światło, ciepło na przycisk. Silnik silentec Niesłychanie cichy. Redukuje wielokrotnie odgłosy zwijania i rozwijania markiz silnikowych. 
W dostawie zależnie od modelu.

Wykreuj swoją osobistą przestrzeń na wolnym powietrzu markilux oferuje najlepszy 
komfort wypoczynku na powietrzu. Wyczerpujące i profesjonalne doradztwo u specjali-
stycznego partnera markilux albo na markilux .com
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Maks . szerokość x wysięg 700 × 437 cm 700 × 415 cm 650 × 300 cm 700 × 400 cm 700 × 400 cm 600 × 300 cm

 600 × 350 cm 500 × 350 cm

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

opcjonalnie Silnik silentec Silnik silentec Ręczna obsługa ze wspomaganiem Ręczna obsługa ze wspomaganiem Ręczna obsługa ze wspomaganiem

Silnik Silnik Silnik

Silnik silentec Silnik silentec Silnik radiowy*

Silnik radiowy* Silnik radiowy*

Technologia ramion Ścięgno Bionic Ścięgno Bionic Sprężyny gazowe Ścięgno Bionic Podwójny łańcuch Ścięgno Bionic

opcjonalnie Ścięgno Bionic

Rodzaj montażu Ściana Ściana Ściana / sufit / dach Ściana / sufit / dach Ściana / sufit / dach Ściana / sufit / dach

opcjonalnie Profil ochronny mocowany Profil ochronny mocowany Nisza

 do ściany  do ściany

Opcje **

Led-line w profilu wysięgu Led-line w profilu wysięgu Falbana Reflektorki LED w profilu wysięgu Zaślepki profilu wysięgu Reflektorki LED pod kasetą

Reflektorki LED w profilu wysięgu Reflektorki LED w profilu wysięgu Siatka ze ze stali szlachetnej  w chromie z połyskiem Kombinacja kolorów do wyboru

LED-oświetlenie Ambiente LED-oświetlenie Ambiente Ramka chromowana Schattenplus Kolorowe wypełnienia

Reflektorki LED Kombinacja kolorów do wyboru Schattenplus Falbana Schattenplus

 w przedniej zabudowie

Kombinacja kolorów do wyboru Schattenplus Falbana Markiza łączona

Schattenplus Falbana Markiza łączona

Falbana

Strona 24 Strona 26 Strona 30 Strona 32 Strona 34 Strona 36

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

Designerskie markizy markilux
markilux MX-1
Wszechstronna

markilux ES-1
Unikatowa

markilux 5010
Uniwersalna

markilux MX-1 compact 
„Mała” wszechstronna

markilux 6000
Indywidualna

markilux 970
Prosta



500 × 300 cm 700 × 400 cm 700 × 350 cm 710 × 400 cm 500 × 300 cm 700 × 400 cm Wysięg: maks . 450 cm

Wysokość: 90 – 250 cm

Obsługa ręczna Obsługa ręczna Obsługa ręczna Obsługa ręczna Obsługa ręczna Obsługa ręczna Obsługa ręczna

Ręczna obsługa ze wspomaganiem Ręczna obsługa ze wspomaganiem Ręczna obsługa ze wspomaganiem Ręczna obsługa ze wspomaganiem Ręczna obsługa ze wspomaganiem Ręczna obsługa ze wspomaganiem

Silnik Silnik Silnik Silnik Silnik Silnik

Silnik radiowy* Silnik silentec Silnik radiowy* Silnik radiowy* Silnik radiowy* Silnik radiowy*

Silnik radiowy*

Podwójny łańcuch Ścięgno Bionic Ścięgno Bionic Podwójny łańcuch Podwójny łańcuch Ścięgno Bionic —

Ścięgno Bionic Ścięgno Bionic

Ściana / sufit / dach Ściana / sufit / dach Ściana / sufit / dach Ściana / sufit / dach Ściana/sufit Ściana / sufit / dach Ściana

Profil ochronny mocowany Nisza Profil ochronny mocowany Profil ochronny mocowany Nisza

 do ściany Profil ochronny mocowany  do ściany  do ściany

 do ściany

Nakładki chromowane Falbana Zaślepki i boczki Reflektorki LED w profilu wysięgu Falbana Zaślepki i boczki ze skosem

Falbana Markiza łączona  w chromie z połyskiem  (markilux 1650)  w chromie z połyskiem mobilfix

Falbana Nakładki chromowane Falbana

Markiza łączona Schattenplus Markiza łączona

stretch Falbana stretch

Markiza łączona

stretch

Strona 38 Strona 40 Strona 42 Strona 46 Strona 48 Strona 50 Strona 52

markilux 990
Wąska

markilux 1710
Klasyczna

markilux 930
Mobilna

markilux 3300
Praktyczna

markilux 1600 
Piękna formą

markilux 1700
Otwarta

markilux 790
Prosta



Maks . szerokość x wysięg 600 × 450 cm 600 / 610 × 300 cm do 60 m2 prawie nieograniczony 600 × 600 cm (2 pola)

 500 × 600 cm 500 / 510 × 350 cm w zależności od modelu markizy 300 × 600 cm (1 pole)

System markizowy pergola Markiza parasolowa Konstrukcja do markiz System ramowy Tekstylny dach ochronny

 Prowadzenie poszycia z bocznymi z jedną z dwoma okrągłymi/kwadratowymi modułowa albo elastyczna wolnostojący, purystyczny,

szyny prowadzące Designerska markiza markilux wsporniki i jeden wzgl. na czterech podporach

na wąskich kolumnach do wyboru dwie designerskie markizy markilux ze zinteegrowaną markizą

albo pergole do wyboru

Obsługa Silnik w zależności od modelu markizy w zależności od modelu markizy w zależności od modelu markizy Silnik radiowy*

opcjonalnie Silnik silentec

Silnik radiowy*

Technologia ramion — w zależności od modelu markizy w zależności od modelu markizy w zależności od modelu markizy —

 

Rodzaj montażu Ściana/sufit wolnostojąca wolnostojąca wolnostojąca wolnostojąca

 Profil ochronny mocowany na betonowym fundamencie na betonowym fundamencie na betonowym fundamencie na betonowym fundamencie

 do ściany albo skrzynki obciążające

Opcje

tracfix w zależności od modelu markizy w zależności od modelu markizy w zależności od modelu markizy LED-Line / LED-Spots

LED-Line / LED-Spots flex (obrotowy 335°) uno (tylko z jedną markizą) okrągłe lub kwadratowe podpory Markizy pionowe

Schattenplus Schattenplus flex (ze skrzynkami obciążającymi) Okna trójkątne

Podpory opuszczane Markiza łączona Osłony podpór

Skrzynki obciążające

Pokrywy do stóp

Podpory kwadratowe 

Markiza łączona

Strona 56 Strona 60 Strona 62 Strona 64 Seite 66

Systemy markiz markilux
markilux pergola markilux planet markilux syncra

76 | Zestawienie * Obsługa zdalna, możliwe szybkie (aplikacje) albo inteligentne sterowanie.

markilux construct markilux markant



| 77 | 77 



76
09

97
8 

· 0
2/

20
18

 · 
M

oü
liw

e 
zm

ia
ny

 te
ch

ni
cz

ne
 o

ra
z r

óż
ni

ce
 w

 k
ol

or
ac

h 
w

 il
us

tr
ac

ja
ch

 i 
w

yk
on

an
iu

.

markilux .com

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


