
Gewoon van het leven 
 genieten!
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Micro 300 – markisolette
Mediterrane sfeer voor elke gevel

Mooi en slank: 
door de nauwe muuraansluiting zorgt de 

cassette voor een harmonische overgang 

naar de huisgevel.

Strakke doekspanning 
in elke uitvalspositie door  

hoogwaardige gasdrukveren.

Zorgt voor een zonnige uitstraling  
en creëert een zuiderse sfeer:  

de markisolette Micro 300



Aan de Middellandse Zee zijn ze een traditie: markisoletten creëren een zuiderse sfeer 

en zorgen voor een architectonisch aantrekkelijk gevelbeeld. De Micro 300 zorgt voor 

aangename schaduw binnen, terwijl het uitzicht naar buiten nauwelijks gehinderd wordt 

en een goede ventilatie verzekerd blijft. Er is zelfs nog ruimte voor bloembakken en ook 

de bloemen krijgen zo voldoende schaduw.

Markisolette
Dit zonnescherm combineert de voordelen van een uitvalscherm 

met die van een verticale zonwering. Terwijl het bovenste deel 

altijd verticaal blijft, wordt het onderste deel bij het uitrollen 

uitgezet, zodat het zicht naar buiten vrij blijft.

Indien de Micro 300 slechts gedeeltelijk wordt geopend, loopt het zonnescherm parallel met het raam,  

zoals een screen. Wanneer het verder wordt geopend, spant het zonnescherm zich naar buiten.

 � Breedte max. 350 cm,  
installatiehoogte max. 275 cm

 � Cassette nauw aansluitend  
op de muur

 � Elektromotor

 � Bespanning: 
 acrylstof (standaard), 
 polyester, Soltis 92 (optie)

 � Opties:  
motor/afstandsbediening,  
weerautomaat

Perfect passend en met veel stijl



www.lewens-markisen.de

Uw dealer geeft u graag advies:

Technische wijzigingen voorbehouden. Stand 04/2020

Micro 300
Uitrusting en techniek

Geproduceerd en gemonteerd in Duitsland 
Kwaliteit en techniek volgens de CE-norm

Techniek Markisolette
Kast (h x d) 172 x 138 mm
Veldbreedtes (max.)

1-delig (afzonderlijk veld) 350 cm
Hoogte (max.)

Installatiehoogte 275 cm
Armlengte (standaard) / uitvalshoek (max.) 72,5 cm / 135 °
Aandrijving
Elektromotor (voor wandschakelaar) 

Motor op afstandsbediening (io of RTS) 

Windwerk 

Framekleuren
17 RAL-kleuren + 6 structuurlakken (standaard Lewens-kleuren) 

Zilverkleurig natuur (E6 / EV 1 geëloxeerd, detailelementen RAL 9006) 

Extra RAL, speciale kleuren en effectlakken 

Zonneschermdoeken uit de Lewens-collectie

Merkacryl (spinbadgeverfd, zeer kleurecht) 

Merkpolyester (spinbadgeverfd, zeer kleurecht) 

Soltis 92 

Kwaliteitsnaaigaren Tenara 

Naden ultrasoon geplakt 

Opties
Motor + draadloze afstandsbediening (io of RTS)  
Weerautomaat (zon, wind, regen) 

Bevestiging
Wand 

Plafond 

Mogelijke afmetingen en beperkingen alsmede het volledige elektronische toebehoren  
vindt u bij de technische gegevens in de actuele Lewens-prijslijst.

 Standaard     Optie    


