
Δώστε ακόμα πιο όμορφη όψη στο σπίτι σας.
Εντυπωσιακά συστήματα σκίασης για παράθυρα



2 | 2 | 



Το φως της ημέρας προσφέρει ευεξία.

Το φυσικό φως και οι ακτίνες του ήλιου είναι από τα λίγα πράγματα που ενισχύουν την επιθυμία για ζωή. Καμία τεχνητή 
πηγή φωτός δεν μπορεί να πετύχει παρόμοιο αποτέλεσμα. Όμως, το ζωογόνο φως μπορεί να είναι "ενοχλητικό" ανάλογα 
με την ώρα και την εποχή. Η markilux προσφέρει ένα πλήθος δυνατοτήτων για να διαχειριστείτε τη ροή του φυσικού 
 φωτός ώστε να διαμορφώσετε την ιδανική ατμόσφαιρα στο χώρο σας. Εμπνευσθείτε από τις ιδέες μας και ανακαλύψτε 
τις δυνατότητες για υπέροχο, φυσικό φως και μέγιστη άνεση διαμονής σε ένα σπίτι που προστατεύεται από τα αδιάκριτα 
βλέμματα. Θα ενθουσιαστείτε.



Η σχεδίαση των συστημάτων μας ξεκινά πάντα με  
μία καθαρή γραμμή και ολοκληρώνεται συνήθως με 
το red dot design award.

Εντυπωσιακά συστήματα σκίασης "Made in Germany" Με τις βασικές αξίες μιας οικογενειακής επιχείρησης, που βρίσκεται στην τέταρτη 
 γενιά εξέλιξης, κατασκευάζουμε για 40 και πλέον χρόνια συστήματα σκίασης, τα οποία αποτελούν σημείο  αναφοράς παγκοσμίως. Αυτό που 
 κάνει μοναδική τη markilux είναι ο συνδυασμός παραγωγής των προηγμένων συστημάτων αλλά και των υφασμάτων σκίασης από τον ίδιο 
 κατασκευαστή. Αυτό είναι "Made in Germany" μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Το εφευρετικό πνεύμα μας είναι η κινητήριος δύναμη για την 
πρωτοπορία, που είναι απαραίτητη για να γίνεται ακόμη πιο  ευχάριστη η παραμονή των ανθρώπων σε εξωτερικούς χώρους. Δεν μας 
 ικανοποιούν οι απλά καλές λύσεις, αλλά επιδιώκουμε να γινόμαστε λίγο καλύτεροι κάθε μέρα. Έτσι προσφέρουμε στους πελάτες μας το 
 καλύτερο, από κάθε άποψη – τον ιδανικό  συνδυασμό αισθητικής και λειτουργίας. 

Τα κορυφαία συστήματα σκίασης markilux διακρίνονται για την ποιότητα, την επανειλημμένα βραβευμένη σχεδίαση και την πρωτοποριακή 
 τεχνολογία τους, τα οποία προσθέτουν στο σπίτι σας αξίες που το κάνουν να ξεχωρίζει. Η Υπόσχεση Άριστης  Ποιότητας της markilux είναι κάτι 
που το εννοούμε κυριολεκτικά.

Τα περισσότερα συστήματα σκίασης markilux έχουν επανειλημμένα βραβευθεί:
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Design
Μόνον ο ιδανικός συνδυασμός αισθητικής και λειτουργίας έχει ως αποτέλεσμα  
τη δημιουργία ενός συστήματος σκίασης markilux. Σε αυτή τη διαδικασία 
 βασιζόμαστε στη μακρόχρονη κατασκευαστική πείρα των τεχνιτών μας που 
αξιοποιεί την έμπνευση των συνεργαζόμενων designers. Το αποτέλεσμα: 
 επανειλημμένα διακεκριμένη σχεδίαση για το σπίτι σας.

Λειτουργία
Η markilux συνδυάζει πρωτοποριακές τεχνολογίες και έξυπνες λύσεις για 
 να δημιουργεί κορυφαία προϊόντα. Με πολλές, επιλέξιμες δυνατότητες 
εξοπλισμού, διαμορφώνετε το σύστημα σκίασης markilux απολύτως 
 σύμφωνα με τις προσωπικές σας επιθυμίες. Οι διάφορες παραλλαγές 
 χειρισμού σας εξασφαλίζουν επίσης τη μέγιστη άνεση.

Ποιότητα
Κατά την παραγωγή των συστημάτων σκίασης δίνουμε σημασία και στην 
παραμικρή λεπτομέρεια. Υψηλής ποιότητας υλικά και αυστηρές προδιαγρα-
φές σε κάθε στάδιο παραγωγής εξασφαλίζουν ότι κάθε προϊόν markilux θα 
λειτουργεί άψογα για πάρα πολλά χρόνια. Ως εταιρεία είμαστε πιστοποιη-
μένοι σύμφωνα με τις προδιαγραφές του προτύπου DIN EN ISO 9001. Έτσι 
ικανοποιούμε διαρκώς έναν στόχο: Την ικανοποίηση των πελατών μας.

Service
Ο συνδυασμός ενός επώνυμου προϊόντος με έγκυρες συμβουλευτικές υπηρε-
σίες και την τεχνικά άρτια εγκατάσταση του συστήματος σκίασης, καθιστούν 
ιδανική την επιλογή σας. Το δίκτυο με τους άριστα καταρτισμένους συνερ-
γάτες markilux είναι στη διάθεσή σας και εξασφαλίζει πλήρεις υπηρεσίες 
service και έναν εξειδικευμένο αρμόδιο επικοινωνίας πάντα κοντά σας.
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Απολαύστε το παιχνίδι του φωτός με τη σκιά.

Υφασμάτινα συστήματα σκίασης για περισσότερη άνεση διαμονής Τα συστήματα σκίασης markilux για παράθυρα 
έχουν πολλά και σημαντικά πλεονεκτήματα σε σχέση με τις συνηθισμένες επιλογές. Προσφέρουν  αποτελεσματική προ-
στασία από τις εκτυφλωτικές ακτίνες του ήλιου και εμποδίζουν την υπερβολική θέρμανση των  χώρων, προφυλάσσοντας 
το περιβάλλον. Έτσι, τα συστήματα σκίασης markilux πλημμυρίζουν τους χώρους σας με φυσικό φως, χωρίς να αποκλείε-
ται εντελώς ο ήλιος. Τα διαφανή υφάσματα σκίασης επιτρέπουν την ορατότητα προς τα έξω ενώ ταυτόχρονα σας προ-
στατεύουν από τα αδιάκριτα βλέμματα. Ο πανεύκολος χειρισμός καθώς και η δυνατότητα ενσωμάτωσης στα αυτόματα 
συστήματα του σπιτιού είναι κάτι το αυτονόητο για τη markilux.

Αποτελεσματική προστασία από τον ήλιο Τα συστήματα 
σκίασης παραθύρων markilux προσφέρουν ιδανική προστασία από την 
υπεριώδη ακτινοβολία και μετατρέπουν τις εκτυφλωτικές ακτίνες του 
ήλιου σε ένα ήπιο φως ημέρας.

Ιδανική προστασία από τα αδιάκριτα βλέμματα  
Απολαύστε ελεύθερη ορατότητα προς τα έξω και την ιδιωτικότητά  
σας μέσα στο σπίτι σας.

Μοντέλα και επιλογές Συστήματα σκίασης markilux με 
 χαρακτηριστικά που αντιστοιχούν στις επιθυμίες σας: Επιλέξτε τον 
εξοπλισμό ο οποίος ικανοποιεί τις ανάγκες του σπιτιού σας.
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Περισσότερη ποιότητα ζωής Τα συστήματα σκίασης markilux για παράθυρα εξασφαλίζουν αποτελεσματική 
 προστασία από τον ήλιο, το εκτυφλωτικό φως και τις καιρικές συνθήκες. Τα υφάσματα των συστημάτων σκίασης 
 επιτρέπουν στο φως της ημέρας να εισέρχεται με ήπιο τρόπο στο εσωτερικό. Ταυτόχρονα, αναλόγως του χρώματος  
και της σύστασής τους, ανακλούν ένα μεγάλο μέρος της υπεριώδους και θερμικής ακτινοβολίας. Έτσι, τις ζεστές  
μέρες του χρόνου, δεν χρειάζεστε  σύστημα κλιματισμού. Σε χαμηλότερες θερμοκρασίες, η θερμότητα παραμένει για 
περισσότερο χρονικό διάστημα στο εσωτερικό.

Απολαύστε κατ́  αποκλειστικότητα τη λιακάδα μέσα στο σπίτι σας με ένα κάθετο σύστημα σκίασης της markilux.

Το φυσικό φως αυξάνει την ευεξία σας.

Τα παιδιά απολαμβάνουν το παιχνίδι σε φωτεινούς χώρους.

Απολαύστε τον ήλιο σε αποκλειστικότητα.

Ποικιλία υφασμάτων Είτε αδιαφανή για προστασία από αδιάκριτα βλέμματα, είτε διαφανή, διατίθενται με 
κομψά σχέδια ή με φωτεινά χρώματα: Στη συλλογή της markilux θα βρείτε το κατάλληλο ύφασμα σκίασης για 
να απολαμβάνετε το φως του ήλιου κατ’ αποκλειστικότητα.
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Ελεύθερη ορατότητα προς τα έξω με προστασία από τα αδιάκριτα βλέμματα Με τα υφασμάτινα συστήματα 
σκίασης markilux έχετε μονίμως ορατότητα προς τα έξω ενώ ταυτόχρονα το εσωτερικό προστατεύεται από τα 
 ανεπιθύμητα βλέμματα. Επιπλέον, επιλέγοντας το κατάλληλο ύφασμα μπορείτε να καθορίζετε εσείς πόσο φως θα 
εισέρχεται στην κουζίνα, το σαλόνι ή το μπάνιο. Από μία ευρύτατη γκάμα μοντέλων, χρωμάτων, υφασμάτων και 
 σχεδίων επιλέξτε τα συστήματα σκίασης παραθύρων, τα οποία ταιριάζουν στο σπιτικό σας και εξυπηρετούν τις 
 επιθυμίες σας. Άριστη (προ)οπτική, δεν συμφωνείτε;

Με (προ)οπτική την ιδιωτική σας θέα.

Καλά προστατευμένοι αλλά όχι αποκλεισμένοι  
Τα υφάσματα των συστημάτων σκίασης markilux 
 προστατεύουν από τα αδιάκριτα βλέμματα, ενώ η  
ορατότητα προς τα έξω δεν επηρεάζεται.
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Μοντέλα και 
επιλογές
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Το σπιτικό μου. Το στιλ μου. Η markilux μου.

Συστήματα σκίασης παραθύρων που αναδεικνύουν τις προσωπικές επιλογές σας, όπως και το σπιτικό σας. Αν σας 
αρέσει η προσεγμένη διακόσμηση, είναι βέβαιο πως δεν κάνετε συμβιβασμούς στην εξωτερική εμφάνιση του σπιτιού σας. 
Η markilux διαθέτει την ιδανική πρόταση που ικανοποιεί κάθε επιθυμία, όσον αφορά στη μορφή και τη λειτουργία. 
 Επιλέξτε από διάφορα μοντέλα συστημάτων σκίασης και μια μεγάλη ποικιλία υφασμάτων σε διάφορα σχέδια, χρώματα 
και ιδιότητες ακριβώς το συνδυασμό που αναδεικνύει το καλό σας γούστο και ταιριάζει στο σπιτικό σας.

Συστήματα κάθετης σκίασης με βραχίονες Βραχίονες 
πτώσης με αμορτισέρ τεντώνουν το ύφασμα σε μία γωνία έως  
140 μοίρες ως προς το παράθυρο. Ένα σύστημα σκίασης κασέτας με 
κλασική αισθητική, που προστατεύει από τον ήλιο ενώ ταυτόχρονα δεν 
εμποδίζει την ορατότητα προς τα έξω.

Συστήματα κάθετης σκίασης με ανάκλιση Ο συνδυασμός 
κάθετου  συστήματος σκίασης και συστήματος σκίασης κασέτας με 
βραχίονες και αμορτισέρ. Στο επάνω μέρος, η προστασία από τον ήλιο 
και τα αδιάκριτα βλέμματα είναι κάθετη και σταθερή. Στο κάτω μέρος, 
η ροή του φωτός μπορεί να ρυθμίζεται ευέλικτα χάρη στους βραχίονες 
πτώσης.

Τριγωνικά συστήματα σκίασης Έξυπνο σύστημα για ειδικές 
εφαρμογές. Τα τριγωνικά παράθυρα ή οι φεγγίτες αποκτούν με τη 
markilux μία προσαρμοσμένη προστασία από τον ήλιο.

Κάθετα συστήματα σκίασης κασέτας Το ύφασμα σκίασης απλώνεται μπροστά από το παράθυρο σε όλο το 
ύψος κάθετα και προσφέρει ιδανική προστασία από τα αδιάκριτα βλέμματα και το εκτυφλωτικό φως. Όταν είναι κλειστό, 
προστατεύεται στην πλήρη κασέτα από τον άνεμο και τις καιρικές συνθήκες, όταν είναι ανοιχτό, τεντώνεται ιδανικά.  | 15 
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Η αποκλειστική συλλογή markilux Ανακαλύψτε τα τέλεια εναρμονισμένα σχέδια και τα δυναμικά  
χρώματα σε ιδιαίτερα ζωντανή ύφανση. Τα μοναδικά υφάσματα visutex διατίθενται αποκλειστικά στη 
markilux και χωρίς επιπλέον χρέωση.

sunsilk sunvas

Το πιο όμορφο χώρισμα μεταξύ γης και ουρανού.

Μοναδικά υφάσματα σκίασης δημιουργούν ιδιαίτερη ατμόσφαιρα Το χρώμα και η σύσταση του υφάσματος είναι αυτά που 
 δημιουργούν την ατμόσφαιρα στο σπιτικό σας. Χρωματικές αποχρώσεις, σχέδια και τεχνοτροπίες προσφέρουν εντυπωσιακό αποτέλε-
σμα, αναλόγως της  φωτεινότητας και του χρωματικού τόνου. Ως κορυφαίος κατασκευαστής υψηλής ποιότητας υφασμάτων με σχεδόν 
100 χρόνια εμπειρία, η markilux προσφέρει μία αξεπέραστη ποικιλία. Η σχεδιαστική ομάδα υφασμάτων της markilux δημιουργεί  διαρκώς 
νέα σχέδια, μελετά τις τρέχουσες τάσεις και επικεντρώνεται στη διαχρονικότητα. Ανάμεσα σε περισσότερα από 250 σχέδια, σε θεματικά 
εναρμονισμένες χρωματικές ενότητες θα βρείτε το ύφασμα που σας αρέσει και θα συνδέει αισθητικά τη γη με τον ουρανό.

Φωτεινή ατμόσφαιρα. Μεταξένια, λεία επιφάνεια.  
Τα υφάσματα sunsilk συστημάτων σκίασης εντυπωσι-
άζουν χάρη στην απαράμιλλη φωτεινότητά τους.

Διακριτική φωτεινότητα. Υφασμάτινη αίσθηση.  
Τα υφάσματα sunvas συστημάτων σκίασης 
 ξεχωρίζουν χάρη στον υφασμάτινο χαρακτήρα  
και τη φυσική τους εμφάνιση.



Προστασία από τον ήλιο και ορατότητα Το ύφασμα sunvas με 
ειδική τεχνολογία διάτρησης εξασφαλίζει ευχάριστη διαφάνεια καθώς 
και καλή φωτοπερατότητα και αεροπερατότητα. Ο αέρας μπορεί να 
 κυκλοφορεί ανάμεσα στο ύφασμα και το παράθυρο.  
Έτσι περιορίζεται αποτελεσματικά η συσσώρευση θερμότητας.

Προστασία από τον ήλιο για άριστο κλίμα Το ελαφρά διαφανές 
ύφασμα με σωματίδια αλουμινίου στις ίνες ανακλά τις ακτίνες του ήλιου 
ιδιαίτερα αποτελεσματικά. Για καλύτερο κλίμα στο χώρο σας και καλή 
ορατότητα προς τα έξω.
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vuscreen ALUtransolair

Υφάσματα συστημάτων σκίασης "Made in Germany" Κατασκευάζουμε υφάσματα συστημάτων σκίασης που χαρίζουν στο σπιτικό σας μια 
 ξεχωριστή αίσθηση και παραμένουν για μεγάλο χρονικό διάστημα σε κορυφαία κατάσταση. Τα hightech υφάσματα κατασκευάζονται στο εργο-
στάσιο στο Emsdetten σύμφωνα με αυστηρά ποιοτικά κριτήρια. Οι κλωστές βάφονται με μία μέθοδο που έχει εξελίξει η εταιρεία μας σε έως και  
16 εκατομμύρια χρωματικούς τόνους ασυνήθιστης φωτεινής έντασης και χρωματικής  ευστάθειας. Δημιουργούνται λειτουργικά υφάσματα, τα 
οποία αποτελούν το σημείο αναφοράς σε ό,τι αφορά στην ποιότητα, την προστασία από την υπεριώδη ακτινοβολία, την ευκολία στη φροντίδα και 
την εμφάνιση. Απολαμβάνετε τα υφάσματα συστημάτων σκίασης markilux στις ποιότητες "sunsilk" και "sunvas" ή υφάσματα της συλλογής μας 
markilux specials για ειδικές εφαρμογές.

Αισθητική και λειτουργικότητα.
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Λειτουργία αυτοκαθαρισμού snc Οι σταγόνες του νερού παρασύρουν 
τα σωματίδια ρύπων και ρέουν πάνω στο ύφασμα σκίασης. Για μακρόχρο-
νη απόλαυση του αγαπημένου σας υφάσματος.

markilux sunsilk και sunvas Σχετικά με την παραγωγή των υφασμάτων μας, δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη.  
Παράγουμε αποκλειστικά στη Γερμανία με την πλέον σύγχρονη τεχνολογία ύφανσης. Εφαρμόζουμε το snc φινίρισμα,  
με εξοπλισμό που έχουμε εξελίξει στον οίκο μας, και προσθέτουμε στο ύφασμα την τελευταία πινελιά. Αυτό χαρίζει στα 
υφάσματά μας ιδιαίτερα μεγάλη διάρκεια ζωής και την αναγκαία αντοχή στη βροχή, το φως και τις διακυμάνσεις της  
θερμοκρασίας. Πιστοποιημένα  σύμφωνα με το πρότυπο Oeko-Tex Standard 100, είναι εγγυημένα χωρίς επικίνδυνες για  
την υγεία χρωστικές ή χημικά. 

Όλα τα υφάσματα συστημάτων σκίασης markilux από sunsilk και sunvas, έχουν δείκτη UPF 50+ και προσφέρουν τη 
 μέγιστη εφικτή προστασία από την υπεριώδη ακτινοβολία κάτω από ένα σύστημα σκίασης. Ο συντελεστής ίδιας 
 προστασίας του δέρματός σας θα υποστηρίζεται 50 φορές περισσότερο και παραπάνω. Έτσι μπορείτε να απολαμβάνετε 
για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα τις ηλιόλουστες μέρες.

Κολλητά υφάσματα συστημάτων σκίασης Κομμάτια υφασμάτων 
που έχουν συγκολληθεί με υπερήχους εξασφαλίζουν μία ομοιογενή 
εμφάνιση. Η άριστη αντοχή στο νερό, το φως και τη θερμοκρασία 
αυξάνει τη διάρκεια ζωής του υφάσματος.

Αντοχή στο φως, τις καιρικές συνθήκες και τον αποχρωματισμό  
Οι χρωματιστές, hightech κλωστές και μία υψηλής ποιότητας επεξεργα-
σία του υφάσματος στον οίκο μας εγγυώνται την πιο όμορφη σκιά του 
κόσμου – για πολλά χρόνια.

Πλούσια ποικιλία για όλους Θα ανακαλύψετε το πιο 
όμορφο ύφασμα για το σύστημα σκίασής σας ανάμεσα σε 
περισσότερα από 250 σχέδια υφασμάτων με μία επίσκεψη 
στον εξειδικευμένο συνεργάτη markilux ή στην ηλεκτρο-
νική διεύθυνση markilux.com



Δημιουργούν πάντα τη σωστή ατμόσφαιρα: 
Τα χρώματα συστημάτων σκίασης markilux.

Σύμφωνα με την αρχιτεκτονική και τις επιθυμίες σας Το χρώμα του συστήματος σκίασης συμπληρώνει τη χρωματική  λειτουργία 
του υφάσματος και δημιουργεί την ιδανική σύνδεση με την αρχιτεκτονική του χώρου. Από διάφορες αποχρώσεις του λευκού μέχρι και 
το διαχρονικά κομψό ανθρακί, έχετε στη διάθεσή σας μία πλούσια γκάμα χρωματικών τόνων. Θέλετε να διαμορφώσετε έναν αποκλει-
στικά δικό σας χρωματικό τόνο; Κανένα πρόβλημα! Θα χαρούμε να κατασκευάσουμε το σύστημα σκίασης των ονείρων σας  σύμφωνα με 
τον χρωματικό τόνο που επιθυμείτε. Ανεξαρτήτως χρώματος, στην ολοκλήρωση κάθε συστήματος σκίασης περιλαμβάνεται πάντα μία 
υψηλής ποιότητας ηλεκτροστατική βαφή.

Όλα τα χρώματα markilux διατίθενται χωρίς πρόσθετη χρέωση. Θα χαρούμε να σας προσφέρουμε και ειδικούς χρωματικούς τόνους RAL.

Λευκό  RAL 9016

Χρωματικός τόνος RAL αναλόγως των επιθυμιών

Κρεμ-λευκό ανάγλυφο 5233 Γκρι πέτρας μεταλλικό 5215

Γκρι-καφέ RAL 8019 Καφέ Αβάνας-ανάγλυφο 5229

Λευκό αλουμίνιο RAL 9006

Ανθρακί μεταλλικό 5204

20 | Χρώματα συστημάτων σκίασης
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Σε χρόνο μηδέν, με το πάτημα ενός 
 κουμπιού ή σχεδόν εντελώς αυτόματα.

Άνεση χειρισμού για κάθε καιρό και για τις πλέον αυξημένες απαιτήσεις Εσείς έχετε την επιλογή: Αναλόγως του 
 μοντέλου, είναι εφικτός ο χειροκίνητος χειρισμός, ο μηχανισμός κίνησης με ενσύρματο μοτέρ και διακόπτη ή ασύρματο 
 μοτέρ και τηλεχειρισμό. Προαιρετικά, αισθητήρες ηλίου, ανέμου και βροχής φροντίζουν για έξυπνο έλεγχο του συστήματος 
σκίασης markilux.  Κάνετε το χειρισμό απευθείας ή καθοδόν μέσω Smartphone ή Tablet. Ο εξειδικευμένος συνεργάτης 
markilux βρίσκεται στο πλευρό σας συμβουλευτικά σε όλα τα ερωτήματα γύρω από την άνεση χειρισμού των συστημάτων 
σκίασης markilux και θα χαρεί να σας εξηγήσει πώς μπορείτε να συνδέσετε πολλά μεμονωμένα συστήματα και να τα 
 χειρίζεστε με το πάτημα ενός κουμπιού.

Αυτόματα συστήματα στο σπίτι Ελέγξτε εύκολα τα  συστήματα 
σκίασης παραθύρων σας μέσω Smartphone ή Tablet – και καθοδόν. Ο 
 έξυπνος χειρισμός με τεχνολογία io μέσω εφαρμογής App το κάνει εφικτό. 

Έξυπνος έλεγχος Με αισθητήρα ηλίου, ανέμου και βροχής, το 
σύστημα σκίασης markilux αντιδρά σε κάθε αλλαγή του καιρού. Όταν 
υπάρχει ήλιος, τα συστήματα σκίασης παραθύρου ανοίγουν αυτόματα, 
όταν υπάρχει άνεμος και βροχή, κλείνουν επίσης αυτόματα.

Ασύρματο μοτέρ με τηλεχειρισμό markilux Άριστη 
 προστασία από τον ήλιο, τα αδιάκριτα βλέμματα και το εκτυφλωτικό  
φως πανεύκολα, με το πάτημα ενός κουμπιού. 

 Χειρισμός | 23 



24 | 



Σύνοψη προϊόντων και 
τεχνικά στοιχεία
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Σχήμα κασέτας

markilux 710 – 760 
Ορθογώνιες κασέτες υφάσματος, 
95 × 95 mm

markilux 810 – 860
Στρογγυλές κασέτες υφάσματος,  
Ø 115 mm

markilux 776 
Ορθογώνια κασέτα υφάσματος,  
125 × 125 mm 

markilux 620 / 660 
Ορθογώνιες κασέτες υφάσματος,  
95 × 115 mm

26 | Συστήματα κάθετης σκίασης σε κασέτα

 
Συστήματα κάθετης σκίασης σε κασέτα

Με ήλιο, άνεμο ή άστατο καιρό Με ένα σύστημα κάθετης σκίασης σε κασέτα markilux, όλα είναι στη 
θέση τους. Όταν το σύστημα σκίασης είναι κλειστό, η κασέτα περικλείει το ύφασμα πλήρως και έτσι το 
προστατεύει από τον άνεμο και τις καιρικές συνθήκες. Τα συστήματα κάθετης σκίασης σε κασέτα 
 απλώνονται μπροστά από το παράθυρο, καλύπτοντας όλες τις διαστάσεις και προσφέρουν ιδανική 
 προστασία από τα αδιάκριτα βλέμματα και το εκτυφλωτικό φως. 

Μπορείτε να συνδυάσετε ελεύθερα το σχήμα της κασέτας, την άνεση χειρισμού, την οδήγηση του 
 υφάσματος και το είδος της τοποθέτησης. Το ίδιο ισχύει και για το αγαπημένο σας σχέδιο ανάμεσα σε  
περισσότερα από 250 υφάσματα συστημάτων σκίασης της συλλογής markilux.

Άριστο τέντωμα του υφάσματος Τα κάθετα συστήματα σκίασης κασέτας της 
markilux διαθέτουν αναλόγως του μοντέλου ειδικά αμορτισέρ αερίου ή σύστημα 
 τεντώματος ιμάντα Vario. Έτσι είναι εφικτή η άριστη εφαρμογή του υφάσματος  
σε μεγαλύτερα συστήματα και φορτία ανέμου.

markilux 876 
Στρογγυλή κασέτα υφάσματος,  
Ø 130 mm



Οδήγηση υφάσματος Τοποθέτηση

Τεχνική επισκόπηση

Στον τοίχο  
Το κατάλληλο πλαίσιο για τα 
παράθυρά σας.

Σε εσοχή  
Κομψό και σχεδόν αόρατο.

Συρματόσχοινα ανοξείδωτου 
χάλυβα Με πλαστική  επένδυση, 
σχεδόν αόρατα, για κομψή εμφά-
νιση.

* Ανάλογα με το μέγεθος

Οδηγοί Ανθεκτικοί, κατόπιν 
παραγγελίας με markilux tracfix  
ή προφίλ κάλυψης.

Ράβδοι από ανοξείδωτο  χάλυβα  
Ανοξείδωτες, κομψές και σταθερές: 
Στοιχείο για μοντέρνα αισθητική.

Μοντέλο 710 / 810 720 / 820 750 / 850 760 / 860 776 / 876 620 / 660

Μέγιστες διαστάσεις 500 × 350 cm 300 × 350 cm 500 × 350 cm 400 × 250 cm 600 × 350 cm 300 × 300 cm (660)
Προαιρετικά Συνδεδεμένο σύστημα Συνδεδεμένο σύστημα Συνδεδεμένο σύστημα 325 × 400 cm 400 × 600 cm 300 × 400 cm / 400 × 300 cm (620)

Οδήγηση υφάσματος Συρματόσχοινο Οδηγός Ράβδος Οδηγός Οδηγός Οδηγός (tracfix)
Προαιρετικά ανοξείδωτου χάλυβα Προφίλ κάλυψης (725 / 825) ανοξείδωτου χάλυβα Προφίλ κάλυψης tracfix (ανάλογα με τις διαστάσεις)

Τέντωμα υφάσματος Βαρύτητα Βαρύτητα Βαρύτητα Ιμάντας Vario Αμορτισέρ Βαρύτητα (620)
Ιμάντας Vario (660)

Είδος τοποθέτησης Τοίχος/οροφή /εσοχή Τοίχος/οροφή/εσοχή Τοίχος/οροφή /εσοχή Τοίχος / εσοχή Τοίχος / εσοχή Τοίχος / εσοχή
Προαιρετικά Αποστάτες (725 / 825) Αποστάτες Αποστάτες Αποστάτες (660)

Επιλογές Πανοραμικό παράθυρο
Εφικτό μόνο με tracfix

Kατηγορία αντίστασης 2 2 2 3 2 – 3* 3
Ένταση ανέμου 5 → 28 – 37 km/h 5 → 28 – 37 km/h 5 → 28 – 37 km/h 6 → 38  –  48 km/h 5 – 6 → 28 – 48 km/h 6 → 38 – 48 km/h
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Με αποστάτες  
Διάφορες βάσεις και καπάκια  
προσφέρονται αναλόγως του 
μοντέλου.
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Επιλογές και αξεσουάρ για συστήματα κάθετης σκίασης κασέτας

markilux tracfix Ένα από τα πολλά ξεχωριστά στοιχεία της markilux: Η πλευρική οδήγηση του υφάσματος χωρίς  
διάκενο μεταξύ υφάσματος και οδηγού. Για όμορφη συνολική εικόνα και βελτιωμένη ευστάθεια στον άνεμο.

Προφίλ κάλυψης για την πλευρική οδήγηση υφάσματος  
Το διάκενο ανάμεσα στο ύφασμα και τον οδηγό καλύπτεται κομψά.  
Διατίθεται προαιρετικά για τις markilux 725 / 825 και 760 / 860.

Καλύμματα για πλευρικές βάσεις οδηγών 
Οι βιδωτές συνδέσεις γίνονται αόρατες. Διατίθενται προαιρετικά.



Πανοραμικό παράθυρο markilux Επιθυμείτε να κάθεστε έξω κάτω από την οροφή 
της βεράντας σας προστατευμένοι από τον άνεμο και τις καιρικές συνθήκες και παρόλα αυτά 
να απολαμβάνετε ελεύθερη ορατότητα; Θα λατρέψετε το πανοραμικό παράθυρο markilux που 
προσφέρουμε με τα markilux 776 / 876 με tracfix. Μέγ. μέγεθος συστήματος σκίασης 600 × 300 
cm. Μέγ. ύψος του πανοραμικού παράθυρου ~ 135 cm.

Και εσείς θα ενθουσιαστείτε Η markilux προσφέρει μία ποικιλία στιλάτων και έξυπνων 
λύσεων, που φέρνουν το φως στο σπίτι σας, με τον καλύτερο τρόπο. Όλες τις πληροφορίες 
και εξειδικευμένες συμβουλές και υπηρεσίες μπορείτε να αναζητήσετε στον κοντινό 
 εξειδικευμένο συνεργάτη markilux και την ηλεκτρονική διεύθυνση markilux.com
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Ιδανική προστασία από τον ήλιο με καλή ορατότητα Μπρατσάκια 
πτώσης με βελτιστοποιημένα αμορτισέρ για ιδανικό τέντωμα υφά-
σματος. Ρύθμιση έως και 140 μοίρες. Προφίλ αντίβαρου με μηχανισμό 
ασφάλισης που υποστηρίζεται από ελατήρια. Για την τοποθέτηση στο 
μπαλκόνι διατίθενται προαιρετικά τηλεσκοπικοί ορθοστάτες.

Κομψός συνδυασμός αισθητικής και τεχνολογίας Οδηγός με  
υψηλής ποιότητας εξοπλισμό ολίσθησης. Μπρατσάκια πτώσης με  
βελτιστοποιημένη τεχνολογία αμορτισέρ και ασφάλεια κλειδώματος 
κατά του ανέμου. 

Καλύμματα για τις βάσεις των οδηγών διατίθενται αναλόγως του μοντέλου.

markilux 730 
Ορθογώνια κασέτα υφάσματος,  
95 × 95 mm

markilux 740 / 745 
Ορθογώνια κασέτα υφάσματος,  
95 × 95 mm

markilux 830 
Στρογγυλή κασέτα υφάσματος,  
Ø 115 mm

markilux 840 / 845 
Στρογγυλή κασέτα υφάσματος,  
Ø 115 mm

Μέγιστες διαστάσεις
700 × 250 cm

Προαιρετικά: συνδεδεμένο σύστημα

Οδήγηση υφάσματος
Μπρατσάκια πτώσης (80 – 150 cm)

Τέντωμα υφάσματος
Αμορτισέρ ανοξείδωτου χάλυβα

Τοποθέτηση
Τοίχος/οροφή/εσοχή

Προαιρετικά: ορθοστάτες

Kατηγορία αντίστασης
Ένταση ανέμου 5 → 28  – 37 km/h

Μέγιστες διαστάσεις
300 × 300 cm

Προαιρετικά: συνδεδεμένο σύστημα

Οδήγηση υφάσματος
Οδηγός

και μπρατσάκια πτώσης (60 cm)

Τέντωμα υφάσματος
Αμορτισέρ ανοξείδωτου χάλυβα

Τοποθέτηση
Τοίχος/οροφή/εσοχή

Αποστάτες (745 / 845)

Προαιρετικά: κάλυμμα κασέτας

Kατηγορία αντίστασης
Ένταση ανέμου 5 → 28 – 37 km/h

Σύστημα κάθετης σκίασης με βραχίονες Σύστημα κάθετης σκίασης με ανάκλιση



Έξυπνο σύστημα για ειδικές εφαρμογές Η πατενταρισμένη στερέω-
ση των οδηγών με κλιπ καθιστά εφικτή την τοποθέτηση εξωτερικά και 
εσωτερικά, κάθετα, οριζόντια ή λοξά. Η κασέτα υφάσματος προσφέρει 
προστασία κατά της σκόνης.

Κάνουμε τις επιθυμίες σας πραγματικότητα, για όσα φαντάζεστε κι όσα δεν  
έχετε φανταστεί ποτέ. Ζητήστε πληροφορίες από τον κοντινό σας εξειδικευμένο 

συνεργάτη markilux και πάρτε ιδέες από την ιστοσελίδα markilux.com

markilux 893 
Στρογγυλή κασέτα υφάσματος,  
Ø 115 mm

Σύστημα τεντώματος με υψηλής 
αντοχής ιμάντες καθώς και 
αμορτισέρ για ιδανικό τέντωμα 
υφάσματος.

Μέγιστες διαστάσεις
400 × 500 cm

Οδήγηση υφάσματος
Οδηγός

με ελαστικό ιμάντα τεντώματος

Τέντωμα υφάσματος
Εσωτερικά αμορτισέρ

Τοποθέτηση
Αποστάτες

Kατηγορία αντίστασης
Ένταση ανέμου 5 → 28 – 37 km/h
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Τριγωνικό σύστημα σκίασης



markilux.com

Ιδέες, αναλυτικές πληροφορίες, επαγγελματικές συμβουλές και υπηρεσίες και τα πιο όμορφα σχέδια υφασμάτων σκίασης μπορείτε να βρείτε στον κοντινό σας εξειδικευμένο  
συνεργάτη markilux και την ηλεκτρονική διεύθυνση markilux.com
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