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Micro 2020 – kwadratowe dopasowanie
Markiza pionowa do dachów szklanych i szerokich powierzchni okiennych 

Dach szklany
Do	dachów	szklanych	serii	Murano	firmy	 

Lewens	można	montować	markizy	Micro	2020:	 

od	wewnątrz	do	rynny	lub	podłużnicy	i	słupka	

tak,	aby	z	zewnątrz	widoczne	było	tylko	poszy-

cie	lub	wstawiać	je	między	słupkami,	pod	rynną.

Markiza pionowa Screen Micro 2020 
z dachem szklanym Murano Integrale  
i markizą okienną Micro 1060 Z.



Markiza pionowa Micro 2020 jest przeznaczona do przejść przy dachach szklanych,  

czy ogrodach zimowych oraz do szerokich powierzchni okien panoramicznych. O mocne 

naprężenie poszycia dba opatentowana technika sprężyn kompensacyjnych i prowadnica  

płótna typu Zip. Dzięki temu zakryte poszycie jest prowadzone w szynach bocznych  

za pomocą zamka błyskawicznego. Poszycie z włókna szklanego Screen łączy w sobie  

elementy maskowania i ochrony przed słońcem, przy jednoczesnym zapewnieniu  

widoczność na zewnątrz.

Okna i elewacje
Bez	dodatkowych	uchwytów	można	

mocować	Micro	2020	w	mniejszych	 

formatach	do	elewacji	lub	w	oścież-

nicach	okiennych.

Prowadzenie 
zamknięte (Z) 

Szyna i boczna prowadnica poszycia Zip 
wraz z opatentowaną techniką sprężyn 

kompensacyjnych zwiększają	naprężenie	

poszycia	wygładzając	je,	zapewniają	

odporność	na	wiatr	i	poprawiają	boczne	

wyrównanie	tolerancji	budowlanych.

Wyposażenie i komfort
 � Szerokość maks. 600 cm,  

wysokość maks. 270 cm  

 � Prowadnica poszycia typu Zip  
i opatentowana technika sprężyn 
kompensacyjnych 

 � Silnik elektryczny  
z funkcją wykrywania przeszkód

Kwadratowy kształt
Dzięki	prostym	kątom	i	płaskim	nakładanym	za-

ślepkom	końcowym	Micro	2020	doskonale	nadaje	

się	do	montażu	równo	z	elewacją	 

oraz	we	wnękach.

Screen
Do	stosowania	z	dachami	szklany-

mi	lub	elewacjami	idealnie	nada-

je	się	tkanina	z	włókna	szklanego	

Screen,	ponieważ	zapewnia	jed-

nocześnie	ochronę	przed	słońcem	

i	oślepianiem,	zapewniając	widok	

na	zewnątrz.

 � Poszycie:  
tkanina z włókna szklanego Screen (standard),  
akryl, poliester (opcja,	do	wysokości	220	cm)

 � Opcje: 
 Silnik sterowany radiowo z funkcją  
wykrywania przeszkód/zdalna obsługa 
radiowa, automatyka pogodowa,  
różne opcje mocowania
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Informacji chętnie udzieli Państwu autoryzowany sprzedawca:

Zmiany	techniczne	zastrzeżone.	Stan	na	07/2021

Micro 2020 
Wyposażenie i elementy technologiczne

Typ Kwadratowy
Prowadzenie poszycia Zamknięte (Z)
Kaseta (wys. x głęb.), ok. 110 x 113 mm
Szerokość pola (maks.)

1-częściowe (pojedyncze	pole) 600 cm
Wysokość konstrukcji (maks.)

Wsokość 270 cm
Napęd
Silnik elektryczny (do wyłącznika ściennego) 

 z funkcją wykrywania przeszkód 

Silnik sterowany radiowo (io) 

Kolory konstrukcji
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

Screen – tkanina z włókna szklanego 

Markowy akryl (farbowany	w	dyszy	przędzalniczej,	ultratrwały	kolor) * 
Markowy poliester	(farbowany	w	dyszy	przędzalniczej,	ultratrwały	kolor)  * 
Opcje
Silnik sterowany radiowo z funkcją wykrywania przeszkód  + radiowe zdalne sterowanie (io)  
Automatyka pogodowa (słońce, wiatr, deszcz)  

Mocowanie
Ściana / sufit  

Dachy szklane Murano	(pod	lub	za	rynną	lub	płatwią)  

inne dachy szklane w	przygotowaniu

 Standard     Opcja 
*	do	wysokości	220	cm

Dostępne	wymiary	i	ograniczenia	oraz	pełny	wykaz	akcesoriów	elektronicznych	 
znajdą	Państwo	w	danych	technicznych	aktualnego	cennika	Lewens.

Jakość	i	technologie	
zgodne	z	normami	CE

Wyprodukowane	i	montowane	 
w	Niemczech

Wyróżnienie	 
iF	DESIGN	AWARD


