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Micro 700 – markiza z rozwijaniem bocznym
Ochrona prywatności i przeciwsłoneczna dla tarasu i balkonu

Dzięki	rękojeści	(dostępne	różne	pozycje	i	liczba)	 
Micro	700	można	łatwo	rozwinąć	i	przymocować	 

do	uchwytu	ściennego	i	masztu.

Kółko po spodniej stronie	zapewnia	łatwość	prowadzenia.	 

Dla	pewnej	i	wygodnej	obsługi	poszycie	zostało	 

wyposażone	w	system	hamujący	zwijanie.



Micro 700 – markiza z rozwijaniem bocznym
Ochrona prywatności i przeciwsłoneczna dla tarasu i balkonu

Markiza z rozwijaniem bocznym Micro 700 zapewnia ochronę przed słońcem, wiatrem i wzrokiem obcych, tworząc przy tym 

strefę prywatną i dodając przytulności tarasom, balkonom i loggiom. Micro 700 jest dopełnieniem konwencjonalnej ochrony  

przeciwsłonecznej lub dachu szklanego dzięki swoim funkcjom i wzornictwu. Poszycia wszystkich produktów Lewens doskonale 

można do siebie dopasować.

Kiedy markiza jest zwinięta można kasetę w ławy sposób wyjąć z uchwytu, aby zabezpieczyć przed kradzieżą i wandalizmem  

do momentu ponownego użycia.

Montaż 

Uchwyty	ścienne	(w	standardzie)

Przyśrubowanie	do	podłogi 

(zamiast	standardowo)

Przyśrubowanie	do	podłogi 

z	konsolą	dolną

Precyzja
 � Wysokość maks. 250 cm,  

Wysięg maks. 400 cm  (w zależności  
od materiału i wysokości)

 � Wykonanie z dokładnością do centymetra 
we wszystkich wymiarach pośrednich!

 � Obsługa ręczna

Montaż: 

 � Uchwyty ścienne  
(w standardzie)

 � Maszty do przyśrubowania 
do podłogi  
(z lub bez konsoli dolnej)

Strefa prywatna–	dobrze	chroniona	przed	wzrokiem	obcych	i	nieprzyjemnym	przeciągiem. 

Micro	700	jest	idealnym	uzupełnieniem	dla	szklanego	dachu	lub	markizy	(tutaj	ze	szklanym	dachem	Murano	Integrale	od	Lewensa).
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Informacji chętnie udzieli Państwu autoryzowany sprzedawca:

Micro 700
Wyposażenie i elementy technologiczne

jakość	i	technika	 
według	normy	CE

Wyprodukowano	 
i	zmontowano	w	Niemczech

Kaseta ścienna (szer. x głęb.) 108,8 x 100,6  mm
Wysokość konstrukcji (maks.)

1-częściowe (pojedyncze	pole)  250  cm
Wysięg (maks.,	w	zależności	od	materiału	i	wysokości) Wysokość do 134  cm  do 190  cm do 250  cm
Akryl / poliester 400  cm 300  cm 300  cm
Soltis 92 400  cm 400  cm 300  cm
Napęd
Tryb ręczny, 1 uchwyt 

Tryb ręczny, dalsze uchwyty 

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

Markowy akryl (farbowany	w	dyszy	przędzalniczej,	ultratrwały	kolor) 

Soltis 92 

Markowy poliester (farbowany	w	dyszy	przędzalniczej,	ultratrwały	kolor) 

Wysokiej jakości nici Tenara 

Szwy sklejane ultradźwiękowo 

Mocowanie
Uchwyt ścienny 

Maszt do	przykręcania	do	podłoża 

Maszt do	przykręcania	do	podłoża	z konsolą dolną 

 Standard     Opcja

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


