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Και το 2016 η markilux ξεχωρίζει με τον μοναδικό συνδυασμό 
μινιμαλιστικού Design και πρωτοποριακής τεχνολογίας. 
Επιλέξτε ποιότητα ζωής, και απολαύστε για πολύ καιρό.

Η βεράντα και ο κήπος αποτελούν ένα δεύτερο σαλόνι – εδώ μπορείτε να χαλαρώσετε και να απολαύσετε.  
Ένα σύστημα σκίασης της markilux τελειοποιεί αυτή την όαση ηρεμίας. Έτσι θα ελέγχετε όχι μόνο το φως του ήλιου, αλλά 
και θα δημιουργήσετε μια μοναδική ατμόσφαιρα με υπέρτατη άνεση. markilux 2016 – έτσι εύκολα απόλυτη ικανοποίηση.

«Η δημιουργικότητα μπορεί να προκύψει μόνο 
όταν όλες οι γνώσεις μας συνδυάζονται μεταξύ 
τους εκ νέου Καθ.»
Prof. Andreas Kramer 
Σχεδιαστής, markilux 970
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Το Highlight σύστημα σκίασης για όμορφες στιγμές



Καλλίγραμμη και λειτουργική: Η markilux 970 
 χαρίζει όχι μόνο σκιά, τραβάει επίσης όλα τα 
 βλέματα σε μια βεράντα ή ένα μπαλκόνι.  
 
Η κασέτα και το πάνελ είναι διαθέσιμα και μπορούν 
να συνδυαστούν σε έξι ελκυστικά standard και lounge 
χρώματα. Για το πάνελ μπορείτε να επιλέξετε 
 επιπλέον άλλα έξι μοντέρνα χρώματα. Προαιρετικά 
το σύστημα μπορεί να βαφτεί σε κάποιο άλλο ειδικό 
RAL χρώμα. 

Μπορείτε επίσης να επιλέξετε από μια μεγάλη 
 ποικιλία υφασμάτων που καθορίζουν σημαντικά την 
ατμόσφαιρα στη βεράντα. Συνδυάστε αυτό που 
 ταιριάζει στο προσωπικό σας γούστο. 
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Χρώματα κασέτας και πάνελ

Χρώμα αλουμινίου RAL 9006

Κρεμ-λευκό ανάγλυφο  5233

Λευκό RAL 9016

Γκρι πέτρας μεταλλικό  5215

Ανθρακί μεταλλικό 5204

Καφέ Αβάνας-ανάγλυφο 5229

Κίτρινο RAL 1016

Πράσινο  RAL 6018

Ανοδίωση σε φυσικό χρ. αλουμίνιο 
 E6/EV1

Μαύρο  RAL 9005

Κόκκινο RAL 3020

Μωβ RAL 4006

Χρώματα πάνελ

markilux 970





Έξυπνη τεχνολογία για περισσότερη άνεση
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Η markilux 970 είναι μια κομψή κασέτα με ύψος 140 mm και 260 mm βάθος. Σε πλάτος 500 cm 
διαθέτει μέγιστη προβολή 300 cm. Ο χειροκίνητος χειρισμός γίνεται με  χερούλι από ανοξείδωτο 
ατσάλι. Για ακόμη περισσότερη άνεση μπορείτε να ελέγξετε το  σύστημα και με μοτέρ ή ασύρ-
ματο μοτέρ με τηλεχειριστήριο. Ο τρόπος κλεισίματος του συστήματος είναι ευχάριστα σιγανός.

Αν δεν χρειαζόμαστε σκιά, τότε το σύστημα κλείνει 
μέσα στην κομψή κασέτα. 

Κατ΄ επιθυμία έξυπνοι μηχανισμοί αισθητήρων 
αντιδρούν σε κάθε αλλαγή καιρού: με τον ήλιο το 
σύστημα ανοίγει αυτόματα, με τον αέρα κλείνει.

markilux 970



Έξυπνα κατασκευασμένη – έως και 
την τελευταία λεπτομέρεια 

LED spots – Πραγματική ατμόσφαιρα 

Για να απολαύσετε τον χώρο κάτω από το σύστημα 
και το βράδυ, τα markilux LED spots δημιουργούν την 
κατάλληλη ατμόσφαιρα. Εντάσσονται διακριτικά στη 
καθαρή γραμμή της markilux 970 και φωτίζουν 
καλαίσθητα το αγαπημένο σας σημείο κάτω από το 
σύστημα.
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Τύπος Χρώμα φωτός Ισχύς Διάρκεια ζωής

LED spots θερμό λευκό/2.700 Κ 5 Watt/Spot περ. 20.000 ώρες



Η markilux 970 ανοίγει αρχικά οριζόντια, και στη συνέχεια ο μηχανισμός βύθισης χαμηλώνει το 
σύστημα στην καθορισμένη κλίση μεταξύ 5° και 30°. Η markilux 970 μπορεί να τοποθετηθεί 
στον τοίχο, στην οροφή ή σε δοκάρι στέγης. 

Οι στυβαροί βραχίονες διαθέτουν έναν ειδικό,  
βιονικό ιμάντα εξελιγμένο από την markilux από 
Hightech ίνες – για βέλτιστη μετάδοση δυνάμεων,  
αθόρυβη και χωρίς τριβές κίνηση των βραχιόνων. 
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markilux Made in Germany



Τελειότητα από ένα χέρι 
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Ποιότητα made in Germany. Η markilux ηγείται στην αγορά και 
διαθέτει πολυετή εμπειρία και εμπιστοσύνη. Για εμάς είναι 
αυτονόητο ότι κάθε σύστημα είναι μοναδικό. 

Σε κάθε μοντέλο συστήματος θα βρείτε τεχνικές καινοτομίες. 
Σκεφτόμαστε δυναμικά και μακροπρόθεσμα, ώστε οι πελάτες μας 
να μπορούν να απολαμβάνουν τα προϊόντα μας για πάρα πολλά 
χρόνια. Αλλά και τεχνικά τα συστήματα έχουν σχεδιαστεί για να 
αντέχουν, πράγμα που εξασφαλίζει λειτουργία χωρίς προβλήματα. 

Τα συστήματα markilux έχουν διακριθεί με πολλά αναγνωρισμένα 
βραβεία Design. Γνωστοί σχεδιαστές διαμορφώνουν τα υφάσματα 
και τα μηχανικά μέρη των προϊόντων μας. – αποκλειστικά για τη 
markilux! 

markilux Made in Germany



Ποικιλομορφία και λειτουργία με στυλ
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Η εμφάνιση της τέντας επηρεάζεται κατά πολύ 
από το ύφασμα. Τόσο η ατμόσφαιρα όσο και ο 
φωτισμός κάτω από την τέντα εξαρτώνται σε 
μεγάλο βαθμό από το ύφασμα σκίασης. 

Με ένα τεντόπανο markilux έχετε επιλέξει αυτόματα 
ένα προϊόν υψηλής ποιότητας. 

Στη διάθεσή σας βρίσκεται μια πλούσια συλλογή  
με περισσότερους από 250 κωδικούς καινοτόμων και 
γερών υφασμάτων υψηλής τεχνολογίας sunvas snc 
και sunsilk snc. Ανακαλύψτε την αποκλειστική 
κολεξιόν visutex της markilux με ιδιαίτερα ζωντανό 
τρόπο ύφανσης. 

Οι κολλημένες ενώσεις για ομοιογενή εμφάνιση είναι 
κάτι το αυτονόητο σε εμάς – ακριβώς όπως και το ότι 
όλα τα υφάσματα είναι made in Germany. 

Απολαύστε όλη την κολεξιόν και τις χρωματικές  
επιλογές εύκολα με τον ανιχνευτή υφάσματος  
σκίασης στο markilux.com/markisentuch-finder!

Frank
Hervorheben
Macht dieser Hinweis in der griechischen Broschüre Sinn?
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Ευχαρίστως μπορούμε να σας συμβουλέψουμε:

www.markilux.grσίγουρη ∙ διαχρονική ∙ εντυπωσιακή

Frank
Hervorheben
Bitte prüfen – Übersetzung war nicht eindeutig!




