
Po prostu 
	 cieszyć	się życiem!

Markizy  
z ramionami

przegubowymi
Kaseta pełna

Toscana



Toscana – beztroska lekkość
Klasyka dla balkonów i średniej wielkości tarasów

Montowana na ścianie lub pod sufitem 
markiza Toscana sprawia wrażenie 
lekkiej i unoszącej się w powietrzu.  

Cała gama poszyć markiz w kolekcji Lewens 
oraz szeroki wybór kolorów konstrukcji  
dają pole do stworzenia wielu wariantów 
kombinacji wyglądu markizy.

Mocowanie  

Markizy	dostarczane	są	do	wyboru	z	konsolami	

skierowanymi	do	tyłu	(dla	montażu	ściennego)	

lub	do	góry	(dla	montażu	sufitowego).	Konsole	

umiejscowione	są	po	zewnętrznych	stronach	

markizy	w	obszarze	uchwytów	ramienia.



Markiza Toscana jako utytułowany klasyk wzornictwa z oferty Lewens  

prezentuje się ponadczasowo w swojej eleganckiej formie i będzie stanowić 

mody akcent wystroju balkonu i tarasu. Największa zaleta modelu Toscana 

pozwala na montaż pod bardzo ostrym kątem i stanowi dzięki temu świetną 

ochronę przed oślepieniem i strefy prywatnej.

 � Szerokość maks. 550 cm, 
wysięg maks. 300 cm  

 � Silnik elektryczny

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

Ochrona 
przed słońcem i sfery prywatnej

Dzięki	specjalnej	konstrukcji	markizy	 

Toscana	podczas	montażu	można	ustawić	

większy	kąt	nachylenia.

W	ten	sposób	markiza	chroni	idealnie	 

przed	rażącym	słońcem	i	wścibskim	 

wzrokiem	sąsiadów.

Możliwe kąty nachylenia:

Montaż Ściana / sufit
Napęd silnikowy 5° – 80 °
Napęd korbowy 5° – 45 °

Wyposażenie i elementy dodatkowe

Pełna kaseta
Wysoka	na	zaledwie	13	cm	kaseta	 

stanowi	dla	zwiniętego	poszycia	

niezawodną	ochronę	przed	działaniem	

czynników	atmosferycznych.
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Informacji chętnie udzieli Państwu autoryzowany sprzedawca:

Zmiany	techniczne	zastrzeżone.	Stan	na	04/2020

Toscana
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.) 130 x 223  mm

Szerokości pola (maks.)

1-częściowe (pojedyncze	pole)  550  cm

Głębokości wysięgu 
Długości ramion 150 / 200 / 250 / 300 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 świetlna LED 

4 | Promiennik (tylko	zamocowanie	ścienne) ( )

5 | Podpory pionowe (nie	z	2) 

Mocowanie
Ściana  / Sufit 

Krokwie dachowe  

 Standard     Opcja 

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


