
Po prostu 
	 cieszyć	się życiem!

Markizy  
z ramionami

przegubowymi
Kaseta pełna

Toscana 
Grande



Toscana Grande – duża w swojej formie 
Maksymalny komfort na dużych tarasach

Pełna kaseta
Po	złożeniu	markizy,	profil	wysięgu	zamyka	

całkowicie	kasetę.	 

W	ten	sposób	poszycie	i	elementy	techniczne	 

są	idealnie	chronione	przed	warunkami	 

atmosferycznymi.



Ochrona strefy prywatnej

Opcja	Vario	Volant	chroni	również	

przed	wścibskimi	spojrzeniami	 

z	zewnątrz.	Dzięki	poszyciu	falbany	 

z	tkaniny	Soltis	nadal	można	 

spoglądać	na	zewnątrz.

Największa pełna kaseta z serii Toscana z samonośną, owalną obudową  

wyróżnia się swoją kompaktowością i elegancją, nadaje się przy tym idealnie 

do zastosowania na dużych powierzchniach. Zamontowana na ścianie, suficie 

lub krokwiach dachowych Toscana Grande wyróżnia się niezwykłą lekkością 

zarówno w dużym formacie, jak również jako układ sprzężony.

Lekkość w dużym formacie

Do	szerokości	650	cm	model	 

Toscana	Grande	mocowany	jest	do	ściany	lub	sufitu	 

z	zaledwie	dwoma	konsolami	(patrz:	rys.	po	lewej).	

Konsole	można	mocować	w	zróżnicowany	sposób:	 

specjalnie	zaprojektowane	uchwyty	obudowy	 

pozwalają	na	przesuwanie	na	boki	podczas	montażu.

Vario Volant	(opcja)

Szczególnie	przy	zachodzącym	

słońcu	Vario	Volant	gwarantuje	

zmienną	ochronę	przed	słońcem	

i	oślepieniem,	nie	zmieniając	

przy	tym	wysokości	przejścia	

pod	markizą.

Wyposażenie  
w pełnym komforcie
 � Szerokość 1-częściowa maks. 700 cm, 

Układ sprzężony 3-częściowy  
maks. 1 950 cm, 
Wysięg maks. 400 cm  

 � Silnik elektryczny

 � Opcje:  
Silnik sterowany radiowo/ 
sterowanie zdalne radiowe, 
automatyka pogodowa, 
oświetlenie LED, 
podpory pionowe, 
Vario Volant



www.lewens-markisen.de

Informacji chętnie udzieli Państwu autoryzowany sprzedawca:

Zmiany	techniczne	zastrzeżone.	Stan	na	04/2020

Toscana Grande
Wyposażenie i elementy technologiczne

bezpieczeństwo	zgodne	 
z	normami	TÜV

Jakość	i	technologie	
zgodne	z	normami	CE

Wyprodukowane	i	montowane	 
w	Niemczech

Typ

Kaseta pełna (wys. x głęb.) 157 x 239  mm

Szerokości pola (maks.)

1-częściowe (pojedyncze	pole)  700  cm
2-częściowe / 3-częściowe (układ	sprzężony	z	pokryciem	na	szczeliny)  1.300 / 1.950  cm
Głębokości wysięgu 
Długości ramion 150 / 200 / 250 / 300 / 350 / 400 cm 

Niestandardowe długości ramion 

Napęd
Silnik elektryczny (do wyłącznika ściennego) 

Silnik sterowany radiowo (io lub RTS) 

Napęd korbowy 

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) 

Markowy poliester	(farbowany	w	dyszy	przędzalniczej,	ultratrwały	kolor) 

Wysokiej jakości nici Tenara 

Szwy sklejane ultradźwiękowo 

Falbana
bez falbany 

z falbaną 

Opcje
1 | Silnik sterowany radiowo + radiowe zdalne sterowanie (io lub RTS) 

2 | Automatyka pogodowa (słońce, wiatr, deszcz) 

3 | Oświetlenie: listwa reflektorów LED 

4 | Promiennik (nie	z	6,	z	3	tylko	zamocowanie	ścienne) 

5 | Podpory pionowe (nie	z	2) 

6 | Vario Volant (nie	z	4) 

Mocowanie
Ściana 

Sufit / Krokwie dachowe  

 Standard     Opcja 

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


