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Ευχάριστες ώρες σε 
 εξωτερικούς χώρους.
Ώρες χαλάρωσης ή ευχάριστες στιγμές με την οικογένεια και φίλους - πρόκειται για πολύτιμες στιγμές, στις 
οποίες η ζωή σας έχει ως σκηνικό τον εξωτερικό χώρο που προτιμάτε. Τα καλαίσθητα  συστήματα σκίασης 
της markilux δεν χαρίζουν μόνο πλούσιο ίσκιο, σας προσφέρουν και νέες δυνατότητες ώστε να χαίρεστε τις 
όμορφες στιγμές σας. Προσφέρουν προστασία τις ζεστές ημέρες και δημιουργούν μία ευχάριστη ατμό-
σφαιρα, ακόμη κι όταν ο ήλιος έχει δύσει από πολλή ώρα. Η επιλογή ενός καλαίσθητου συστήματος σκίασης 
της markilux σημαίνει επιλογή άριστης ποιότητας - και πολλές, ανέμελες ώρες σε εξωτερικούς χώρους.
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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 .
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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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Κανένα δεν είναι όπως το δικό σας.

Μοναδικό ανάμεσα σε ένα εκατομμύριο πιθανούς συνδυασμούς Το δικό σας σύστημα σκίασης από τη markilux  είναι 
τόσο μοναδικό, όπως οι προσωπικές σας επιθυμίες. Έχοντας επιλογές ανάμεσα σε περισσότερα από 45 μοντέλα, πάνω από 
250 διαχρονικά σχέδια υφασμάτων και ποικίλες δυνατότητες εξοπλισμού διαμορφώνετε το σύστημα σκίασης markilux 
ακριβώς όπως το επιθυμείτε. Με μονάδες φωτισμού, θερμαντικά σώματα υπέρυθρων, έξυπνη τεχνολογία  ελέγχου και 
 άλλες πρόσθετες λειτουργίες, κάθε σύστημα markilux ομορφαίνει τη ζωή σας έξω από το σπίτι – ανεξαρτήτως της ώρας 
της ημέρας. Ο εξειδικευμένος συνεργάτης της markilux θα χαρεί να σας βοηθήσει κατά την  επιλογή του απολύτως δικού 
σας συστήματος σκίασης με ιδέες και επαγγελματικές συμβουλευτικές υπηρεσίες.

Τέλεια σχεδίαση και λειτουργία Κάθε σύστημα σκίασης 
markilux συνδυάζει σχεδίαση, ποιότητα και τεχνολογία σε μία πρόταση 
αγοράς. Μέσα από ένα πλήθος μοντέλων θα βρείτε σίγουρα αυτό που 
ταιριάζει ιδανικά στις επιθυμίες σας και την ατμόσφαιρα της βεράντας 
σας.

από σελίδα 20

Μέγιστη ποικιλία σε χρώματα και σχέδια Οι σχεδιαστές 
των υφασμάτων μας παρακολουθούν τις τρέχουσες τάσεις σε ό,τι 
αφορά τη διαρρύθμιση, την αρχιτεκτονική και τα χρώματα ώστε να 
προτείνουν σύγχρονα, καλαίσθητα υφάσματα. Με περισσότερα από 
250 σχέδια η markilux σας προσφέρει μία απαράμιλλη γκάμα επιλογών.  

από σελίδα 12

Επιλογές και πρόσθετος εξοπλισμός Προαιρετικά στοιχεία 
φωτισμού, άνετη τεχνολογία χειρισμού και πρόσθετος εξοπλισμός 
όπως θερμαντικά σώματα καλύπτουν όλες τις επιθυμίες και κάνουν την 
παραμονή σας στους εξωτερικούς χώρους  μία πραγματική απόλαυση, 
ακόμη κι αν δεν λάμπει ο ήλιος κάποιες φορές. 

από σελίδα 66

+ +ΜοντέλοΎφασμα σκίασης Επιλογές
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Βιονικός τένοντας Εξελιγμένος  από τη markilux, ο βιονικός τένοντας από hightech ίνες λειτουργεί σύμφωνα 
με τους νόμους της φύσης. Επιτυγχάνει την άριστη μετάδοση της δύναμης καθώς και το λύγισμα των 
βραχιόνων με ελάχιστες τριβές και θορύβους. Εντυπωσιάζει με την παρεχόμενη ασφάλεια και την αντοχή του 
– κάτι που επιβεβαιώνουν και οι ειδικοί του Ινστιτούτου Fraunhofer μετά από περισσότερες από 50.000 
κινήσεις στο τεστ.

Τεχνολογία βραχιόνων Με ιδιαίτερα μεγάλη διάρκεια ζωής, αθόρυβοι και διαμορφωμένοι πάντα ιδανικά για άριστο τέντωμα του υφάσματος σκίασης.

Αμορτισέρ Ως προαιρετικό καλαίσθητο στοιχείο 
από ανοξείδωτο χάλυβα με ιδανικά εναρμονισμένη 
τεχνολογία, το αμορτισέρ εξασφαλίζει άριστο 
τέντωμα του υφάσματος σκίασης σε κάθε φάση 
ανοίγματος.

Διπλή αλυσίδα Δοκιμασμένη εδώ και δεκαετίες 
στην πράξη, ενάντια και τις κακές καιρικές συνθήκες: 
Η διπλή αλυσίδα κρίκων από χάλυβα κυκλικής 
διατομής εδράζεται προστατευμένη στους 
αρθρωτούς βραχίονες.

Σε χρόνο μηδέν, με το πάτημα ενός κουμπιού 
ή σχεδόν εντελώς αυτόματα.

Άνεση χειρισμού για τις πλέον αυξημένες απαιτήσεις και κάθε καιρό Εσείς έχετε την επιλογή: Αναλόγως του μοντέλου, 
είναι εφικτός ο χειροκίνητος χειρισμός – εφόσον το επιθυμείτε με σερβομηχανισμό υποβοήθησης, ο μηχανισμός κίνησης με 
ενσύρματο μοτέρ και διακόπτη ή ασύρματο μοτέρ και τηλεχειρισμό. Προαιρετικά, αισθητήρες ηλίου, ανέμου και βροχής  
φροντίζουν για τον έξυπνο έλεγχο του συστήματος σκίασης markilux. Κάνετε το χειρισμό απευθείας ή καθοδόν μέσω 
Smartphone ή Tablet. Ο εξειδικευμένος συνεργάτης markilux βρίσκεται στο πλευρό σας για να απαντήσει σε όλα τα 
 ερωτήματα σχετικά με την ευκολία χειρισμού των συστημάτων markilux και θα χαρεί να σας εξηγήσει γιατί τα μοτέρ 
 συστημάτων σκίασης με τεχνολογία markilux silentec είναι τόσο αθόρυβα.



12 | 12 | 



| 13

Υφάσματα και χρώματα 
 συστημάτων σκίασης markilux
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Το πιο όμορφο χώρισμα μεταξύ γης και ουρανού.

Η αποκλειστική συλλογή markilux Ανακαλύψτε τα  
τέλεια εναρμονισμένα σχέδια και τα δυναμικά χρώματα σε 
ιδιαίτερα ζωντανή ύφανση. Αυτά τα μοναδικά υφάσματα 
διατίθενται αποκλειστικά και χωρίς επιπλέον χρέωση από 
τη markilux.

Μοναδικά υφάσματα δημιουργούν ιδιαίτερη ατμόσφαιρα Το χρώμα και η σύσταση του υφάσματος είναι αυτά που 
 δημιουργούν την ατμόσφαιρα στη βεράντα σας. Χρωματικές αποχρώσεις, σχέδια και εφέ προσφέρουν εντυπωσιακό 
αποτέλεσμα, 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 εξελίσσει διαρκώς νέα σχέδια, λαμβάνει υπόψη τις τρέχουσες τάσεις και επικεντρώνε-
ται 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.

 Υφάσματα συστημάτων σκίασης | 15



Υφάσματα συστημάτων σκίασης "Made in Germany" Κατασκευάζουμε υφάσματα συστημάτων σκίασης που χαρίζουν στις βεράντες και τα 
μπαλκόνια αυτό που τα κάνει να ξεχωρίζουν και παραμένουν για μεγάλο χρονικό διάστημα σε κορυφαία κατάσταση. Τα hightech υφάσματα 
 κατασκευάζονται στο εργοστάσιο στο Emsdetten της Γερμανίας σύμφωνα με αυστηρά ποιοτικά κριτήρια. Οι κλωστές βάφονται με μία μέθοδο 
που έχει εξελίξει η εταιρεία μας και μπορούν να ξεδιπλώνουν τα χαρίσματά τους σε έως και 16 εκατομμύρια χρωματικούς τόνους ασυνήθιστης 
 φωτεινής έντασης και χρωματικής ευστάθειας. Δημιουργούνται λειτουργικά υφάσματα, τα οποία αποτελούν το μέτρο σύγκρισης 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.

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

Φωτεινή ατμόσφαιρα. Μεταξένια, λεία επιφάνεια. Τα υφάσματα 
σκίασης sunsilk εντυπωσιάζουν χάρη στην απαράμιλλη φωτεινότητά 
τους.

Υφάσματα για ειδικές εφαρμογές Ημιδιάφανα, θερμοανα- 
κλαστικά, αεροπερατά και φλογοεπιβραδυντικά υφάσματα σκίασης 
συμπληρώνουν την αξεπέραστη ποικιλία της συλλογής markilux.
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Αισθητική και λειτουργικότητα.

sunvas specialssunsilk



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 
 επιπλέον 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 απολαμ-
βάνετε 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.

Λειτουργία αυτοκαθαρισμού snc Οι σταγόνες του νερού παρασύρουν 
τα σωματίδια ρύπων και ρέουν πάνω στο ύφασμα σκίασης, αρκεί να 
υπάρχει γωνία κλίσης του συστήματος τουλάχιστον 14 μοιρών. Για 
μακρόχρονη απόλαυση του υφάσματός σας.

Αντοχή στο φως, τις καιρικές συνθήκες και τον αποχρωματισμό  
Οι χρωματιστές hightech κλωστές και μία υψηλής ποιότητας 
 επεξεργασία 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 της markilux κοντά σας ή 
στην ηλεκτρονική διεύθυνση markilux.com

Υφάσματα συστημάτων σκίασης | 17
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Δημιουργούν πάντα τη σωστή ατμόσφαιρα:  
Τα χρώματα συστημάτων σκίασης markilux.

Σύμφωνα με την κάθε 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 
αποκλειστικά δικό σας χρωματικό τόνο; Κανένα πρόβλημα! Θα χαρούμε να κατασκευάσουμε το σύστημα σκίασης των ονείρων σας 
 σύμφωνα με το 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

 Χρώματα συστημάτων σκίασης | 19

Λευκό αλουμίνιο RAL 9006

Ανθρακί μεταλλικό 5204
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Συστήματα σκίασης  
κασέτας markilux
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Συστήματα σκίασης κασέτας markilux

Κομψή περιμετρική προστασία Με ένα σύστημα 
 σκίασης κασέτας markilux έχετε το απολύτως 
 ολοκληρωμένο σύστημα. Όταν το σύστημα σκίασης  
είναι κλειστό, η κασέτα περικλείει το ύφασμα πλήρως  
και έτσι το  προστατεύει από τον άνεμο και τις καιρικές 
συνθήκες.

markilux MX-1 | Το απόλυτο 

markilux 970 | Το ίσιο

markilux MX-1 compact |  
Το "μικρό" απόλυτο

markilux 990 | Το λεπτό

 | 24

 | 36

 | 26

 | 38
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markilux ES-1 | Το μοναδικό

markilux 3300 | Το πρακτικό

markilux 6000 | Το εξατομικευμένο

markilux 1710 | Το κλασικό

markilux 5010 | Το πασπαρτού
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LED σποτ στο πρόστεγο Διαμορφώστε στοχευμένα φωτισμένα σημεία και απολαύστε τις βραδινές ώρες  
με ξεχωριστή ατμόσφαιρα κάτω από το σύστημα σκίασης. Ανακαλύψτε περαιτέρω επιλογές φωτισμού και 
διακόσμησης στη σελίδα 28. 

Ριντό markilux Το πρόσθετο ύφασμα σκίασης στο προφίλ αντίβαρου προστατεύει, με το πάτημα ενός 
κουμπιού, από τα αδιάκριτα βλέμματα και τον ήλιο - όταν αυτός είναι χαμηλά.

Διαστάσεις Max. 700 × 437 cm,
 Βάθος περ. 62 cm

Βραχίονες Βιονικός ιμάντας

Επιλογές  Ριντό, διάφορες επιλογές  
φωτισμού και χρωμάτων,  
σελίδα 28

markilux MX-1 | Το απόλυτο Με την πρώτη ματιά, το markilux MX-1 εντυπωσιάζει με το μοναδικό του συνδυ-
ασμό χρωμάτων και λειτουργικότητας. Όταν είναι κλειστή, η πλήρης κασέτα με κωνικό σχήμα και 62 cm βάθος, κλέβει 
τις εντυπώσεις καθώς χρησιμεύει σαν ανθεκτικό στις καιρικές συνθήκες πρόστεγο, το οποίο προστατεύει την πρόσοψη 
του κτιρίου από τις εξωτερικές επιδράσεις. Όταν είναι ανοιχτό, δείχνει τις πραγματικές του διαστάσεις. Αυτό το απόλυτο 
σύστημα σκίασης έρχεται από το μέλλον χάρη στο πλήθος των τεχνολογικών του καινοτομιών και την πολλαπλά βρα-
βευμένη του σχεδίαση. Το markilux MX-1 δημιουργεί κάθε ώρα της ημέρας μία απαράμιλλη ατμόσφαιρα, η οποία θα σας 
ενθουσιάζει ξανά και ξανά, σήμερα και στο μέλλον.

Κατασκευάζουμε  σήμερα τα  
συστήματα σκίασης του Αύριο.

 Συστήματα σκίασης κασέτας | 25
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markilux MX-1 compact | Το "μικρό" απόλυτο Το "μικρό" απόλυτο σύστημα markilux MX-1 με όλες τις 
τεχνικές καινοτομίες και με την τυπική για τη markilux ποικιλία εξοπλισμού. Και αυτό το σύστημα σας προσφέρει έναν 
εντυπωσιακό ατμοσφαιρικό φωτισμό, επιλογές φωτισμού LED στο προφίλ αντίβαρου καθώς και όλες τις δυνατότητες για 
χρωματικούς συνδυασμούς. Το "μικρό" απόλυτο σύστημα χαρίζει στον αγαπημένο σας εξωτερικό χώρο μία ιδιαίτερα κομψή 
αίσθηση. Κυρίως προσόψεις με απέριττη αρχιτεκτονική ολοκληρώνονται ιδιαίτερα επιτυχημένα με το markilux MX-1 compact 
και σας προσφέρουν την πιο όμορφη σκιά από κάθε άποψη, αισθητική και χρηστική.

Διαστάσεις Max. 700 × 415 cm,
 Βάθος περ. 38 cm

Βραχίονες Βιονικός ιμάντας

Επιλογές   Ριντό, διάφορες επιλογές  
φωτισμού και χρωμάτων,  
σελίδα 28

Η προσωπική σας σφραγίδα σε κάθε πρόσοψη Το "μικρό" απόλυτο σύστημα markilux MX-1 compact,  
με βάθος 38 cm, είναι χάρμα οφθαλμών. Προσφέρει προστασία από τον ήλιο και τις καιρικές συνθήκες με  
μία επιλογή.

Στη σκιά του πιο όμορφου συστήματος.

 Συστήματα σκίασης κασέτας | 27
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markilux MX-1 / MX-1 compact – Επιλογές

LED-Line στο προφίλ αντίβαρου Για ένα ζωηρό 
και ομοιόμορφο φωτισμό μετά τη δύση του ηλίου.

LED σποτ στο προφίλ αντίβαρου Λαμπεροί 
φωτεινοί τόνοι μετατρέπουν το χώρο κάτω από το 
σύστημα σκίασης το βράδυ σε μία όαση ευεξίας.

LED σποτ στο πρόστεγο Μαζί με τη νύχτα έρχεται 
κι η ώρα για τα μικρά highlights. Κατ' επιλογή σποτ 
στραμμένα προς τα κάτω και/ή προς τα επάνω. 
Προαιρετικά και μόνο για το markilux MX-1.

Συνδυασμοί χρωμάτων Η κασέτα και το 
 μπροστινό πάνελ διατίθενται σε διάφορα χρώματα 
και μπορούν να συνδυάζονται ελεύθερα.

Ατμοσφαιρικός φωτισμός LED Ένα εντυπωσιακό στοιχείο για τις βραδινές ώρες. Το φωτιζόμενο  
προφίλ αντίβαρου διατίθεται σε πέντε καλαίσθητα χρώματα και με ρεοστατική ρύθμιση.

Λευκό Ανοιχτό ιβουάρ Κίτρινο Κόκκινο Πράσινο



Ριντό markilux Το πάτημα ενός κουμπιού αρκεί ώστε το προαιρετικό κάθετο στοιχείο σκίασης να σας 
προστατεύσει από τον έντονο ήλιο και τα αδιάκριτα βλέμματα, δημιουργώντας έναν ασύγκριτο ιδιωτικό 
χώρο, έξω από το σπίτι σας. Το ριντό διαθέτει στο βασικό εξοπλισμό του ένα ασύρματο μοτέρ και 
 τηλεχειρισμό markilux.

Εμπνευστείτε Όταν ανακαλύψετε την ποικιλία των επιλογών από την 
markilux, θα τις λατρέψετε. Διαμορφώστε το εξατομικευμένο, αγαπημένο 
σας σύστημα σκίασης στον εξειδικευμένο συνεργάτη της markilux κοντά 
σας ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση markilux.com

 | 29
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markilux ES-1 | Το μοναδικό Το παγκοσμίως μοναδικό σύστημα σκίασης από ανοξείδωτο χάλυβα V4A 
 αποτελεί ένα σχεδιαστικό αντικείμενο πόθου. Υλικό, μορφή και λειτουργία είναι ιδανικά εναρμονισμένα. Αυτό καθιερώνει 
το markilux ES-1 ως ένα αισθητικό και λειτουργικό πρότυπο, το οποίο ακόμη και μετά από χρόνια δεν χάνει καθόλου από 
τη λάμψη του, καθώς ο ανθεκτικός στη διάβρωση ανοξείδωτος χάλυβας αντέχει αξιόπιστα όλες τις αντίξοες συνθήκες. 
Με το markilux ES-1 αποκτάτε ένα ιδιαίτερο "κόσμημα", που σας γεμίζει χαρά και σας προσκαλεί να απολαύσετε με κομ-
ψότητα τη ζωή στον εξωτερικό σας χώρο.

Ένα κόσμημα από ανοξείδωτο χάλυβα.

Βολάν Το βολάν στο προφίλ αντίβαρου χαρίζει στο αγαπημένο σας 
σύστημα από ανοξείδωτο χάλυβα μία κλασική νότα. Διατίθεται σε 
διάφορα σχέδια και κατασκευάζεται έτσι ώστε να ταιριάζει απόλυτα με 
το κυρίως ύφασμα σκίασης.

Αμορτισέρ ανοξείδωτου χάλυβα Εντυπωσιακά δυνατή, η ιδανικά 
ρυθμισμένη τεχνολογία αμορτισέρ των βραχιόνων χαρίζει μια 
εκλεπτυσμένη νότα και εξασφαλίζει βέλτιστο τέντωμα του υφάσματος 
– ακόμη κι όταν το σύστημα σκίασης δεν έχει ανοίξει πλήρως.



Διαστάσεις Max. 650 × 300 cm
 Max. 600 × 350 cm

Βραχίονες Αμορτισέρ

Επιλογές Βολάν

 Συστήματα σκίασης κασέτας | 31
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Ευέλικτα διακοσμητικά στοιχεία Είτε πλαϊνό διακοσμητικό κάλυμμα 
από πλέγμα  ανοξείδωτου χάλυβα, πλαίσιο διακοσμητικού καλύμματος 
σε γυαλιστερό χρώμιο ή συνειδητά απέριττο στιλ στο χρώμα του 
συστήματος σκίασης αναλόγως της επιλογής σας. Διαμορφώστε με το 
δικό σας γούστο το κορυφαίο μοντέλο της markilux.

markilux 6000 | Το εξατομικευμένο Ένα καλαίσθητο σύστημα σκίασης με πολλά πρόσωπα – το ένα καλύτερο 
από το άλλο. Από μια πλούσια γκάμα σε χρώματα του συστήματος σκίασης, διακοσμητικά στοιχεία και επιλογές εξοπλισμού 
 διαμορφώνετε το εντελώς δικό σας σύστημα σκίασης. Το markilux 6000 καθηλώνει με τις μεγάλες διαστάσεις και τα εντυπωσι-
ακά τεχνικά χαρακτηριστικά. Ταυτόχρονα είναι ιδιαίτερα καλαίσθητο. Φιλοξενήστε για πάντα ένα Top Model στο σπίτι σας.

Διαστάσεις Max. 700 × 400 cm

Βραχίονες Βιονικός ιμάντας

Επιλογές  LED σποτ στο προφίλ 
 αντίβαρου, πλαϊνό 
 διακοσμητικό κάλυμμα από 
πλέγμα ανοξείδωτου χάλυβα, 
πλαίσιο διακοσμητικού 
 καλύμματος σε γυαλιστερό 
 χρώμιο, ριντό, βολάν,  
συνδεδεμένο σύστημα

 

Χωρίς υπερβολή: Germany’s Top Model.

Ριντό markilux Η κάθετη σκίαση στο προφίλ αντίβαρου τελειοποιεί την απολύτως 
εξατομικευμένη προστασία σας έναντι του ηλίου και των αδιάκριτων βλεμμάτων.  
Εφόσον το επιθυμείτε, εφοδιάζεται με ενσύρματο ή ασύρματο μοτέρ.  Συστήματα σκίασης κασέτας | 33

LED σποτ στο προφίλ αντίβαρου Περισσότερο από ένα διακοσμητικό εύρημα. 
Καλαίσθητο, ευέλικτο και ενεργειακά οικονομικό, το markilux 6000 φωτίζει τον αγαπημένο 
σας χώρο σύμφωνα με τις επιθυμίες σας.
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Ριντό markilux Απολαύστε τον ελεύθερο χρόνο στη βεράντα ακόμη και όταν ο ήλιος 
βρίσκεται χαμηλά.

Στοιχεία σε γυαλιστερό χρώμιο Προαιρετικά ένα 
γυαλιστερό διακοσμητικό στοιχείο χωρίς πρόσθετη 
χρέωση: τα χρωμιωμένα ακριανά καλύμματα στο 
προφίλ αντίβαρου.

markilux 5010 | Το πασπαρτού Με μία κίνηση – κατ' επιλογήν με το πάτημα ενός κουμπιού ή  με έξυπνο 
έλεγχο μέσω εφαρμογής – το markilux 5010 απλώνεται και γίνεται το αγαπημένο όλης της οικογένειας. Ως συνδεδεμένο 
σύστημα με έως και τρία, παράλληλα εγκατεστημένα συστήματα σκίασης, όλοι οι φίλοι και οι καλεσμένοι σας θα βρουν 
μία όαση ηρεμίας στην πλούσια σκιά του. Αυτό το πολυτάλαντο σύστημα προσκαλεί σε χαλαρές παρεΐστικες στιγμές και 
μετατρέπει σε Happy Hour κάθε στιγμή που απολαμβάνετε τους εξωτερικούς σας χώρους.

Happy Hour όλη την ημέρα για  
όλη την οικογένεια.



Διαστάσεις Max. 700 × 400 cm

Βραχίονες Διπλή αλυσίδα,
 προαιρετικά: βιονικός ιμάντας

Επιλογές  Στοιχεία σε γυαλιστερό 
 χρώμιο, ριντό, βολάν,  
συνδεδεμένο σύστημα

 Συστήματα σκίασης κασέτας | 35
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Ριντό markilux Για περισσότερη προστασία από  
τα αδιάκριτα βλέμματα και τον ήλιο: Το προαιρετικό 
κάθετο σύστημα σκίασης στο προφίλ αντίβαρου θα 
σας ενθουσιάσει.

Ελεύθερη επιλογή χρωμάτων Τα χρώματα 
κασέτας και μπροστινού πάνελ συνδυάζονται 
ελεύθερα. Για το μπροστινό πάνελ έχετε στη 
διάθεσή σας έξι καλαίσθητα χρώματα προς 
επιλογή.

LED σποτ στην κασέτα Φροντίζουν για μία στιλάτη 
ατμόσφαιρα τόσο στο ημίφως όσο και τις βραδινές 
ώρες.

markilux 970 | Το ίσιο Συνειδητά υπηρετεί ένα αστικό lifestyle. Η λιτή και κομψή εμφάνισή του, καθιστά το 
markilux 970 ως το κατάλληλο μοντέλο για την απόλαυση απέριττης κομψότητας. Το στενό, καλαίσθητο σύστημα σκία-
σης σκεπάζει τη βεράντα σας με ευχάριστο φως και τη μετατρέπει σε σε έναν αγαπημένο χώρο, στο οποίο οι καλεσμένοι 
σας μπορούν να νιώθουν σαν στο σπίτι τους. Στοιχεία φωτισμού, ποικίλες επιλογές και το ευέλικτα διαμορφούμενο 
μπροστινό πάνελ χαρίζουν τελικά σε κάθε markilux 970 τον προσωπικό σας τόνο. Όλα σε ένα – σχεδιασμός με απλές, 
 καθαρές γραμμές, ολοκληρώνει την αρχιτεκτονική του χώρου σας.

Κομψότητα στο τετράγωνο.

Διαστάσεις Max. 600 × 300 cm
 Max. 500 × 350 cm

Βραχίονες Βιονικός ιμάντας

Επιλογές  LED σποτ στην κασέτα, 
 δυνατότητα επιλογής 
 χρωματικών συνδυασμών, 
χρωματιστά μπροστινά 
πάνελ, ριντό

 Συστήματα σκίασης κασέτας | 37
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Προφίλ σύνδεσης σε τοίχο Το λεπτό προφίλ 
αλουμινίου στο χρώμα του συστήματος σκίασης 
κλείνει το διάκενο μεταξύ συστήματος σκίασης  
και τοίχου. Η βροχή ρέει κι απομακρύνεται μέσω  
του συστήματος σκίασης.

Προαιρετικά: σε γυαλιστερό χρώμιο Η ιδιαίτερη προσθήκη για το markilux 990.

markilux 990 | Το λεπτό Μικρό αλλά τόσο αποτελεσματικό! Θα εκπλαγείτε με το πόση φινέτσα χωρά σε  
αυτή τη μόλις 125 mm επίπεδη κασέτα. Η συμπαγής της κατασκευή με το προφίλ αντίβαρου σχήματος U, στο οποίο  
προστατεύονται οι βραχίονες και το ύφασμα σκίασης, και μία εντυπωσιακή γωνία κλίσης έως και 70 μοίρες – σε 
 περίπτωση τοποθέτησης στην οροφή – την καθιστούν ιδιαίτερα κατάλληλη για μικρότερες βεράντες και μπαλκόνια.  
Χάρη σε αυτά τα πλεονεκτήματα μπορείτε να απολαμβάνετε πολλές ξέγνοιαστες ώρες στην όμορφη σκιά του.

Ανάλαφρη αίσθηση.

Διαστάσεις Max. 500 × 300 cm

Βραχίονες Διπλή αλυσίδα,
 προαιρετικά:  
 βιονικός ιμάντας

Επιλογές Πλαϊνά διακοσμητικά  
 καλύμματα σε γυαλιστερό  
 χρώμιο, βολάν

 Συστήματα σκίασης κασέτας | 39
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markilux 3300 | Το πρακτικό Πιστεύετε πως ένα σύστημα σκίασης δεν μπορεί να εναρμονιστεί εμφανισιακά 
με την αρχιτεκτονική του σπιτιού; Το markilux 3300 αποδεικνύει το αντίθετο. Αναλόγως της κατασκευής, το σύστημα 
 σκίασης με το λείο προφίλ αντίβαρου εξαφανίζεται πλήρως μέσα στον τοίχο ή μέσα σε μία εσοχή, με μεγάλη ακρίβεια 
συναρμογής. Όταν ανοίξει, αποκαλύπτει το μεγαλείο του - επιφάνεια σκίασης έως 7 επί 4 μέτρα. Είναι εφικτή και η  σκίαση 
ακόμη  μεγαλύτερων επιφανειών ως συνδεδεμένο σύστημα με έως και τρία παράλληλα μεμονωμένα συστήματα. 
 Ανακαλύψτε πόσο όμορφο και πρακτικό μπορεί να είναι αυτό, και απολαύστε τις αρετές του markilux 3300 στο σπίτι σας.

Ορθογώνια κατασκευή Με ακριβή ενσωμάτωση σε εσοχή στην οροφή ή τον τοίχο,  
το markilux 3300 εναρμονίζεται ιδανικά στην ατμόσφαιρα του κτηρίου.

Διαστάσεις Max. 700 × 400 cm

Βραχίονες Βιονικός ιμάντας

Επιλογές Βολάν,  
 συνδεδεμένο σύστημα

Του αρέσει να ξεχωρίζει.
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Στοιχεία από γυαλιστερό χρώμιο Πλευρικά καλύμματα στο χρώμα  
του συστήματος σκίασης ή συνειδητά τονισμένα σε κομψό γυαλιστερό χρώμιο.  
Σε αυτό το σύστημα σκίασης ταιριάζουν τα πάντα.

markilux 1710 stretch Για εντυπωσιακή εμφάνιση 
σε στενές βεράντες, μπαλκόνια και εσοχές:  
Με δύο διασταυρούμενους βραχίονες, ακόμη και  
συστήματα σκίασης με περιορισμένο πλάτος 
μπορούν να ανοίγουν σε μεγάλο μήκος. 

markilux 1710 | Το κλασικό Το markilux 1710 ερμηνεύει την κλασική μορφή των συστημάτων σκίασης  
στη γλώσσα της εποχής του. Ο ορατός φέρων σωλήνας εναρμονίζεται οργανικά με τη στρογγυλή κασέτα 
 διαμορφώνοντας ένα κομψό καλαίσθητο σύνολο. Χάρη στο σχήμα του και τα διαχρονικά όμορφα διακοσμητικά  
του στοιχεία από γυαλιστερό χρώμιο, το markilux 1710 ταιριάζει σχεδόν σε κάθε βεράντα.

Διαστάσεις Max. 700 × 350 cm
 Max. 350 × 350 cm (1710 stretch)

Βραχίονες Βιονικός ιμάντας

Επιλογές  Στοιχεία από γυαλιστερό 
 χρώμιο, βολάν, συνδεδεμένο  
σύστημα, stretch

Δεν εντυπωσιάζει μόνο με την εμφάνιση.
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Συστήματα σκίασης ημικασέτας,  
ανοικτά συστήματα σκίασης  
και πλευρικό σύστημα σκίασης
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Ριντό markilux Απλά ξεχάστε τον ήλιο που βρίσκεται χαμηλά και τα 
αδιάκριτα βλέμματα – με το πρόσθετο, κάθετο ύφασμα σκίασης  
στο προφίλ αντίβαρου του συστήματος markilux 1600.

Στοιχεία από γυαλιστερό χρώμιο στο προφίλ αντίβαρου Υπογραμ-
μίστε τη γλώσσα των μορφών του συστήματος σκίασης ημικασέτας σας 
με λάμψη.

markilux 1600 | Το καλαίσθητο Για τη χαρακτηριστική, ημικυκλική γλώσσα που ορίζει τη μορφή του,  
βραβεύτηκε με το IF product design award. Αλλά και ανοικτό είναι χάρμα οφθαλμών. Ως σύστημα σκίασης ημικασέτας,  
το markilux 1600 είναι ανοιχτό από την κάτω πλευρά. Μία οροφή προστασίας προσαρμόζεται στην κλίση του συστήμα-
τος  σκίασης, κλείνει με ακρίβεια συναρμογής με το προφίλ αντίβαρου όταν το σύστημα είναι κλειστό και προστατεύει 
έτσι το πανί με ασφάλεια από τη βροχή. Αν κοιτάξετε στη γειτονιά θα το καταλάβετε: Το δικό σας σύστημα είναι πιθανώς 
το ομορφότερο, μακράν.

Διαστάσεις Max. 710 × 400 cm
 Max. 410 × 400 cm (1600 stretch)

Βραχίονες  Διπλή αλυσίδα,
 προαιρετικά: βιονικός ιμάντας

Επιλογές   LED σποτ, καλύμματα σε  
γυαλιστερό χρώμιο,  
ριντό, βολάν, συνδεδεμένο 
 σύστημα, stretch

Ένα από τα ομορφότερα – μακράν.

markilux 1650 Η παραλλαγή μοντέλου με στρεφόμενα και ρεοστατικά ρυθμιζόμενα 
LED-σποτ στο προφίλ αντίβαρου είναι μία εγγύηση για υπέροχες βραδυνές στιγμές.  Συστήματα σκίασης ημικασέτας | 47
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Βολάν Έναν ξεχωριστό τόνο αποκτά αυτό το τέλειο σύστημα σκίασης  
μπαλκονιού με το πρόσθετο διακοσμητικό ύφασμα στο προφίλ αντίβαρου.

Μηχανισμός στρέψης Όταν είναι κλειστή, η μόλις 
122 mm επίπεδη κατασκευή εξαφανίζεται κομψά 
κάτω από την οροφή. Μόνο όταν ανοίξει,το markilux 
930 παίρνει κλίση στην επιθυμητή γωνία.

markilux 930 | Το κινούμενο Αυτό το ανοιχτό σύστημα σκίασης αλλάζει καθώς κινείται. Κατά το κλείσιμο,  
το markilux 930 ορθώνεται σε οριζόντια θέση και εξαφανίζεται αρμονικά κάτω από την οροφή. Όταν είναι ανοιχτό,  
η γωνία κλίσης μπορεί να φτάσει τις 80 μοίρες – το σύστημα μπορεί να πάρει κλίση έως και σχεδόν ορθής γωνίας, 
 εφόσον είναι επιθυμητό. Το κινούμενο markilux 930 είναι το ιδανικό για όλα τα μπαλκόνια και τους προβόλους στεγών, 
τα οποία καθιστούν περιττή μία πρόσθετη προστασία του υφάσματος του συστήματος σκίασης και την αντίστοιχη  
τεχνολογία. Το νέο σας σύστημα τίθεται σε κλίση και ανοίγει μέχρι εκεί που το χρειάζεστε έτσι ώστε να μπορείτε να  
απολαμβάνετε τον ελεύθερο χρόνο που τόσο δικαιούστε ακόμη κι όταν ο ήλιος βρίσκεται χαμηλά.

Διαστάσεις Max. 500 × 300 cm

Βραχίονες Διπλή αλυσίδα

Επιλογές Βολάν

Σκιά με μεταβαλλόμενη κλίση.
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markilux 1700 | Το ανοιχτό Όποτε κι αν θέλετε να απολαύσετε τη ζωή στον εξωτερικό σας χώρο, το ανοιχτό  
σύστημα σκίασης markilux 1700 σας χαρίζει ευχάριστη σκιά στη βεράντα ή το μπαλκόνι. Η οργανική του σχεδίαση είναι κομψή 
και διαχρονική. Χάρη στη σταθερή κατασκευή φέροντα σωλήνα και τη δυνατότητα παράλληλης σύνδεσης έως και τριών 
 συστημάτων σκίασης, μπορεί να προσφέρει σκιά ακόμη και σε μεγάλες επιφάνειες χωρίς πρόβλημα. Απολαύστε αυτό το 
 ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του συστήματος.

Διαστάσεις Max. 700 × 400 cm
 Max. 400 × 400 cm (stretch)

Βραχίονες Βιονικός ιμάντας

Επιλογές Πλαϊνά καλύμματα 
   χρώμιο, βολάν, 
 συνδεδεμένο σύστημα, 
 stretch

Δημιουργήστε έναν ανοιχτό χώρο χαλάρωσης.
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Στοιχεία από γυαλιστερό χρώμιο Τόσο το ανοιχτό markilux 1700 όσο και το αντίστοιχο 
κλειστό, το markilux 1710, μπορούν να διακοσμηθούν κατόπιν παραγγελίας με γυαλιστερά 
πλαϊνά διακοσμητικά καλύμματα.

markilux 1700 stretch Ιδανικό για στενούς χώρους  
και εσοχές. Με δύο διασταυρούμενους βραχίονες για 
μεγαλύτερη προβολή από ό,τι πλάτος.
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Διάφορα στηρίγματα H markilux σας προσφέρει 
για κάθε περίπτωση εγκατάστασης τις κατάλληλες 
δυνατότητες στερέωσης.

mobilfix Ο κινητός στύλος στήριξης με βάση 
γρανίτη, στέκεται με σιγουριά, εκεί που επιθυμείτε.

Λοξό σχήμα Το προαιρετικά λοξά κομμένο ύφασμα προσαρμόζεται στην 
κλίση σύμφωνα με το σύστημα σκίασής σας της markilux. Προκύπτει μία 
καλαίσθητη, αρμονική προστασία από αδιάκριτα βλέμματα και τον ήλιο.

markilux 790 | Το όρθιο Υπάρχουν λίγα μόνο σημεία σε εξωτερικούς χώρους που είναι προστατευμένα 
από όλες τις πλευρές από τον ήλιο, τον άνεμο και τα αδιάκριτα βλέμματα. Για αυτό, το λεπτό πλευρικό σύστημα 
 σκίασης markilux αποτελεί το αναγκαίο συμπλήρωμα για ευχάριστη ζωή στο μπαλκόνι ή τη βεράντα. Η ανθεκτική, 
συμπαγής κασέτα μπορεί να τοποθετηθεί πολύ εύκολα. Τραβιέται έξω γρήγορα με μία κίνηση και είναι πάντα στο 
πλάι σας, όταν το χρειάζεστε και το επιθυμείτε.

Είναι πάντα στο πλάι σας.

Διαστάσεις Άνοιγμα: μέγ. 450 cm 
 Ύψος: 90 – 250 cm

Επιλογές  Λοξό σχήμα, 
mobilfix, διάφορα  
στηρίγματα
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Συστήματα σκίασης markilux 
μεγάλων επιφανειών
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Κλειστή πλήρης κασέτα Το ύφασμα εξαφανίζεται 
πλήρως στην κασέτα και προστατεύεται ιδανικά. 
Ομορφότερο από την εμφάνιση είναι μόνο το 
γεγονός πως ο μηχανισμός του markilux pergola 
λειτουργεί άριστα.

Προφίλ αντίβαρου και οδηγοί Όταν το σύστημα 
είναι ανοιχτό, και τα δύο μαζί ολοκληρώνουν με 
ακρίβεια συναρμογής το σύνολο.

Συνδεδεμένο σύστημα Για όσους επιθυμούν ακόμη περισσότερη σκιά:  
Έως και τρία μεμονωμένα συστήματα μπορούν να συνδεθούν μεταξύ τους. 

Ριντό markilux Το πρόσθετο, κάθετο σύστημα σκίασης στο προφίλ αντίβαρου 
κρατά μακριά τον ήλιο που βρίσκεται χαμηλά και τα αδιάκριτα βλέμματα.

markilux pergola Σε ό,τι αφορά την προστασία από τον ήλιο και τις καιρικές συνθήκες, με την markilux pergola μπορείτε 
να έχετε υψηλές απαιτήσεις. Το σύστημα σκίασης σε λεπτές κολόνες και με πλευρικές ράγες οδήγησης εξασφαλίζει με προβολή 
έως και 6 μέτρα πλούσια σκιά. Ταυτόχρονα, η markilux pergola αντέχει σε άνεμο με ένταση έως 6 μποφόρ (κατηγορία αντίστασης 
ανέμου 3). Με το ριντό markilux, το tracfix καθώς και ένα πλήθος επιλογών φωτισμού και παραλλαγών στις κολόνες μπορείτε να 
διαμορφώσετε τον αγαπημένο σας εξωτερικό χώρο απολύτως σύμφωνα με τις επιθυμίες σας. Ανεξαρτήτως του πόσο δυνατά 
 λάμπει ο ήλιος ή από πού φυσά ο άνεμος: Με τη markilux pergola είστε πάντα ξέγνοιαστοι.

Διαστάσεις Max. 500 × 600 cm
 Max. 600 × 450 cm

Επιλογές Tracfix, ριντό 
 και ένα πλήθος περαιτέρω  
 επιλογών άνεσης και  
 διαμόρφωσης, 
 σελίδα 58

Για όσους έχουν υψηλές απαιτήσεις ακόμη  
και σε άνεμο και κακές καιρικές συνθήκες.
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markilux tracfix Ένα από τα πολλά ξεχωριστά στοιχεία της markilux:  
Η πλευρική οδήγηση του υφάσματος χωρίς διάκενο μεταξύ αυτού και 
του οδηγού. Για όμορφη ολοκληρωμένη εικόνα και βελτιωμένη 
ευστάθεια απέναντι στον άνεμο.

Βυθιζόμενη κολόνα Για βελτιωμένη απορροή του νερού της βροχής,  
η μπροστινή κολόνα του markilux pergola μπορεί να βυθίζεται με μία 
κίνηση έως και 40 cm.

LED-Line Το φως για ανάγνωση ή για να απολαύσετε την παρέα σας, 
κατ' επιλογή στις πλαϊνούς οδηγούς και/ή στο σωλήνα στήριξης 
υφάσματος, κάνει τη νύχτα μέρα. 

Τετράγωνες κολόνες / καλύμματα βάσης  
Ικανοποιεί την επιθυμία για καθαρές, γωνιώδεις 
ακμές και αρμονικά κλεισίματα στη βάση των 
μπροστινών κολονών.

Κάσες σταθεροποίησης Στηρίζουν αξιόπιστα την 
markilux pergola εκεί όπου δεν είναι εφικτή ή 
επιθυμητή η στερέωση των μπροστινών κολονών σε 
θεμέλιο.

Χερούλι ανοξείδωτου χάλυβα Κατεβάστε τη 
βυθιζόμενη κολόνα στο επιθυμητό ύψος με λίγες 
κινήσεις.

LED-σποτ στο σωλήνα στήριξης υφάσματος  
Για άριστο φωτισμό τις βραδινές ώρες. Φυσικά  
με δυνατότητα περιστροφής και ρεοστατικής 
ρύθμισης.

markilux pergola – Επιλογές



Ριντό Η κάθετη προστασία από τον ήλιο και τα αδιάκριτα βλέμματα – έως και 230 cm ύψος – δημιουργεί έναν ιδιωτικό εξωτερικό χώρο με ιδιαίτερη ατμόσφαιρα.  Συστήματα σκίασης | 59
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Μοχλός Easy-Go Καθιστά εφικτή την εύκολη 
περιστροφή του markilux planet flex.

Ριντό markilux Η πρόσθετη, ανοιγοκλειόμενη κάθετη σκίαση στο μπροστινό προφίλ 
αντίβαρου, σας επιτρέπει να απολαμβάνετε το ηλιοβασίλεμα και να μην νοιάζεστε για 
αδιάκριτα βλέμματα.

markilux planet Ομπρέλα ηλίου και σύστημα σκίασης σε ένα – μαγνητίζει τα βλέμματα και σκιάζει ιδανικά τον 
εξωτερικό χώρο σας. Η ομπρέλα ηλίου markilux planet προστατεύει αξιόπιστα από την ηλιακή ακτινοβολία, είναι 
 ιδιαίτερα ανθεκτική και παρόλα αυτά κινούμενη. Με το μοχλό Easy-Go μπορείτε στην εκδοχή flex να περιστρέφετε τον 
σκελετό εύκολα έως και 335 μοίρες – για να έχετε τη σκιά πάντα εκεί που επιθυμείτε. Η λεπτή κολόνα στηρίζει με ευκολία 
το σύστημα σκίασης markilux της επιλογής σας. Ένας συνδυασμός λειτουργικότητας και design, που εντυπωσιάζει.  
Το markilux planet αποδεικνύει και πάλι, ότι στην markilux όλα περιστρέφονται γύρω από τις ανάγκες σας.

Διαστάσεις Αναλόγως του μοντέλου  
 συστήματος σκίασης  
 Max. 600/610 × 300 cm
 Max. 500/510 × 350 cm

Βραχίονες Αναλόγως του μοντέλου

Επιλογές Αναλόγως του μοντέλου 
 συστήματος σκίασης,
 flex με δυνατότητα 
 περιστροφής έως και 
 335 μοίρες

Εκδοχή flex Μπορείτε να περιστρέφετε και να γυρίζετε το markilux planet flex, 
όπως επιθυμείτε – έως και 335 μοίρες.

Στρέφεται γύρω από τις ανάγκες σας.
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markilux syncra flex  Οι κάσες σταθεροποίησης καθιστούν 
εφικτή την στήριξη χωρίς καθόλου θεμελίωση σκυροδέματος.

markilux syncra Πλούσια σκιά – ακριβώς εκεί που τη χρειάζεστε. Αυτό υπόσχεται το markilux syncra. Και 
κρατά την υπόσχεσή του. Ως μεμονωμένο σύστημα μπορεί να προσφέρει σκιά σε έως και 60 m2. Ως συνδεδεμένο 
 σύστημα μπορεί να  καλύπτει απροβλημάτιστα και μεγαλύτερες επιφάνειες. Το ελεύθερο σύστημα σκίασης πατά στα 
πόδια του στην κυριολεξία. Δύο στρογγυλές ή τετράγωνες κολόνες και μία μασίφ εγκάρσια σύνδεση εξασφαλίζουν 
απίστευτη σταθερότητα.  Αναλόγως των απαιτήσεων τοποθετούνται ένα ή δύο συστήματα σκίασης με βραχίονες ή 
πέργκολες markilux. Το σύστημα είτε αγκυρώνεται σταθερά στο έδαφος ("fix") είτε στήνεται σε κομψότατες κάσες 
σταθεροποίησης ("flex"). Ανεξαρτήτως της εκδοχής που θα επιλέξετε, μπορείτε να εμπιστευθείτε την τεχνολογία 
markilux syncra.

markilux syncra uno Δύο κολόνες. Ένα σύστημα σκίασης.  
Κανένα πρόβλημα. Το markilux syncra uno, ακόμη και με ένα "φτερό", 
αποδεικνύεται εξαιρετικά σταθερό στον άνεμο.

markilux syncra pergola Με τις πρόσθετες μπροστινές κολόνες 
και την πλευρική οδήγηση του υφάσματος, αυτή η εκδοχή προσφέρει 
ιδιαίτερα πλεονεκτήματα σε ό,τι αφορά το μέγεθος και την ευστάθεια 
στον άνεμο.

Διαστάσεις Αναλόγως του μοντέλου έως 60 m², 
 ως συνδεδεμένο σύστημα και μεγαλύτερες 
 επιφάνειες

Βραχίονες Αναλόγως του μοντέλου

Επιλογές Αναλόγως του μοντέλου,
 uno (μόνο ένα σύστημα σκίασης/ pergola),  
 flex (με κάσες με βάρος),
 συνδεδεμένο σύστημα

Πατάει γερά στα πόδια του.

Αναλυτικές πληροφορίες για το markilux syncra μπορείτε να βρείτε επιτόπου στον εξειδικευμένο συνεργάτη της markilux κοντά σας ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση markilux.com62 | Συστήματα σκίασης





markilux construct Υπάρχουν συνθήκες στις οποίες ένα στάνταρ μοντέλο σκίασης δεν επαρκεί για να ανταποκριθεί 
στις ιδιαίτερες απαιτήσεις. Σε αυτές τις συνθήκες χρειάζονται συστηματικές λύσεις. Ο σκελετός στήριξης markilux construct  
είναι απίστευτα πολυμορφικός και ευέλικτος. Διάφορες μονάδες συνδυάζονται με διαφορετικά συστήματα δημιουργώντας ένα 
πραγματικό τοπίο από στοιχεία σκίασης. Δεν χρειάζεται να κάνετε κανένα συμβιβασμό σε ό,τι αφορά το μέγεθος  
και την τεχνολογία. Και η ποικιλία εξοπλισμού είναι εντυπωσιακή. Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε στρογγυλές ή 
 τετράγωνες κολόνες. Είναι δύσκολο να περιγραφεί το markilux construct: Πρέπει να το βιώσετε στο χώρο σας.

Συστήματα σκίασης κατ' επιλογή Διάφορα συστήματα 
σκίασης αίθριων και βραχιόνων είναι εφικτά και 
 συνδυάζονται με κάθετα ή και πλευρικά συστήματα σκίασης 
αναλόγως των επιθυμιών. 

Διαστάσεις Σχεδόν απεριόριστες
 χάρη στο σπονδυλωτό και
 ευέλικτο σκελετό στήριξης

Επιλογές Αναλόγως του μοντέλου  
 συστήματος σκίασης

Αν επιθυμείτε κάτι περισσότερο.
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Επιλογές,  
πρόσθετος εξοπλισμός,  
και συνοπτική παρουσίαση
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Επιλογές – εξοπλισμός ανάλογα με το μοντέλο.

Επιλογές φωτισμού LED Στην κασέτα ή το προφίλ 
αντίβαρου: LED-σποτ με δυνατότητα περιστροφής και ρεοστατικής 
ρύθμισης δημιουργούν όμορφη βραδινή ατμόσφαιρα στη βεράντα σας.

stretch Η ιδανική λύση για στενές εσοχές, βεράντες ή μπαλκόνια.  
Με δύο διασταυρούμενους βραχίονες, ακόμη και συστήματα σκίασης  
με περιορισμένο πλάτος μπορούν να ανοίγουν σε μεγάλο μήκος.

Βολάν Το μικρό διακοσμητικό ύφασμα στο προφίλ αντίβαρου 
χαρίζει στο σύστημα σκίασής σας ένα κλασικό look. Διάφορες μορφές 
βολάν βρίσκονται στη διάθεσή σας.

Προφίλ σύνδεσης σε τοίχο  
Το λεπτό προφίλ αλουμινίου στο χρώμα του 
συστήματος σκίασης κλείνει το διάκενο μεταξύ 
συστήματος σκίασης και τοίχου. Η βροχή ρέει κι 
απομακρύνεται μέσω του συστήματος σκίασης.

Στοιχεία από γυαλιστερό χρώ-
μιο  Μοντέρνα διακοσμητικά πλαϊνά καλύμματα 
από γυαλιστερό χρώμιο φέρνουν λάμψη και 
καθιστούν το σύστημα σκίασής σας μία ιδιαίτερα 
προσωπική, εξατομικευμένη προστασία από τον 
ήλιο.

Συνδεδεμένο σύστημα  
Συνδέστε δύο ή τρία ταυτόχρονης λειτουργίας 
συστήματα σκίασης για ιδιαίτερα μεγάλη επιφάνεια 
σκίασης. Ένα πρόσθετο ρολό εγκοπής κλείνει κομψά 
το κενό ανάμεσα στα συστήματα σκίασης.

Παραλλαγές και συνδυασμοί χρωμάτων 
Οι κασέτες και τα μπροστινά πάνελ διατίθενται σε 
ελκυστικά χρώματα και μπορούν να συνδυάζονται 
ελεύθερα.
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Ριντό markilux Αποφύγετε τον ήλιο που βρίσκεται χαμηλά και τα αδιάκριτα βλέμματα, το 
βράδυ απολαύστε περισσότερο τη ζέστη της ημέρας. Το πρόσθετο ύφασμα κατεβαίνει κάθετα 
από το προφίλ αντίβαρου. Δημιουργείται ένας θαυμάσιος ιδιωτικός εξωτερικός χώρος. 
Αναλόγως του μοντέλου διατίθεται και με ενσύρματο ή ασύρματο μοτέρ.

Και εσείς θα ενθουσιαστείτε Οι αμέτρητες επιλογές της markilux 
 δημιουργούν νέα πρότυπα για μοντέρνα σκίαση του αγαπημένου σας 
 χώρου στον κήπο. Όλες τις πληροφορίες και εξειδικευμένες συμβουλευ-
τικές υπηρεσίες μπορείτε να βρείτε στον εξειδικευμένο συνεργάτη της 
markilux κοντά σας και την ηλεκτρονική διεύθυνση markilux.com
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markilux spotline LED Κάνει τη μέρα νύχτα. Η κομψή, ελεύθερα τοποθετούμενη μπάρα φωτός σε 
περίβλημα αλουμινίου με επίστρωση ηλεκτροστατικής πούδρας. LED-σποτ με δυνατότητα περιστροφής και 
ρεοστατικής ρύθμισης. Ρυθμιζόμενο χρώμα φωτός. Τρία μήκη.

Θερμαντικά σώματα markilux Νιώστε αμέσως τη ζεστασιά και απολαύστε το βράδυ έξω ακόμα 
περισσότερο. Μεγάλη διάρκεια ζωής και ενεργειακά αποδοτικά. Σε προστατευμένο περίβλημα. 2000 ή 2500 Watt.

Πρόσθετος εξοπλισμός – Φωτισμός, θέρμανση και άνεση 
χειρισμού για χαλαρή διαμονή στον εξωτερικό χώρο.

Αισθητήρας βροχής markilux Όταν βρέχει, 
το σύστημα σκίασης κλείνει αυτόματα. Το σύστημα 
σκίασης προστατεύεται με ασφάλεια καθώς 
ελέγχεται έξυπνα.

markilux vibrabox Έξυπνο, ευαίσθητο, 
ανεξάρτητο από το ηλεκτρικό δίκτυο. Αντιδρά σε 
ταλαντώσεις και αναλόγως της έντασης ανέμου 
αναθέτει στο κινούμενο με μοτέρ σύστημα σκίασης  
να κλείσει.

Αισθητήρας ηλίου και ανέμου markilux  
Σύμφωνα με τις εκάστοτε καιρικές συνθήκες, το 
έξυπνο σύστημα ελέγχου φροντίζει για αυτόματο 
κλείσιμο και άνοιγμα του συστήματος σκίασης.

Αισθητήρας ηλίου markilux Έξυπνος 
έλεγχος του συστήματος σκίασης αναλόγως της 
ηλιακής ακτινοβολίας. Ανεξάρτητος από το 
ηλεκτρικό δίκτυο χάρη στην ηλιακή του λειτουργία.
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Έξυπνος έλεγχος Διαμορφώστε την 
προσωπική σας ατμόσφαιρα στη βεράντα με 
σύστημα σκίασης, φως, ζέστη και πολλά άλλα. 
Πολύ άνετα με το Smartphone ή το Tablet – από 
την ξαπλώστρα σας ή ανά πάσα στιγμή ακόμη  
και καθοδόν.

Τηλεχειρισμός markilux Τόσο απλή μπορεί να είναι η άνεση.  
Σκίαση, φωτισμός και θέρμανση με το πάτημα ενός κουμπιού. 

Μοτέρ silentec Απολύτως αθόρυβο. Μειώνει το θόρυβο κλεισίματος και ανοίγματος  
των συστημάτων σκίασης με μοτέρ κατά πολύ. Παραδίδεται αναλόγως του μοντέλου.

Διαμορφώστε τον προσωπικό σας εξωτερικό χώρο Η markilux προσφέρει άριστη 
άνεση παραμονής σε εξωτερικούς χώρους. Ζητήστε από τον εξειδικευμένο συνεργάτη 
της markilux κοντά σας να σας συμβουλεύσει αναλυτικά και εξειδικευμένα για τις 
 δυνατότητές σας ή επισκεφθείτε την ιστοσελίδα markilux.com
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Μέγ. πλάτος × προβολή 700 × 437 cm 700 × 415 cm 650 × 300 cm 700 × 400 cm 700 × 400 cm 600 × 300 cm
 600 × 350 cm 500 × 350 cm

Χειρισμός Ασύρματο μοτέρ* Ασύρματο μοτέρ* Ασύρματο μοτέρ* Χειροκίνητη λειτουργία Χειροκίνητη λειτουργία Χειροκίνητη λειτουργία
Προαιρετικά Μοτέρ silentec Μοτέρ silentec Ενσύρματο μοτέρ Χειροκίνητη λειτουργία servo Χειροκίνητη λειτουργία servo Χειροκίνητη λειτουργία servo

Ενσύρματο μοτέρ Ενσύρματο μοτέρ Ενσύρματο μοτέρ

Μοτέρ silentec Μοτέρ silentec Ασύρματο μοτέρ*

Ασύρματο μοτέρ* Ασύρματο μοτέρ*

Τεχνολογία βραχιόνων Βιονικός ιμάντας Βιονικός ιμάντας Αμορτισέρ Βιονικός ιμάντας Διπλή αλυσίδα Βιονικός ιμάντας
Προαιρετικά Βιονικός ιμάντας

Τοποθέτηση Τοίχος Τοίχος Τοίχος/σκεπή/οροφή Τοίχος/σκεπή/οροφή Τοίχος/σκεπή/οροφή Τοίχος/σκεπή/οροφή
Προαιρετικά Σκέπαστρο τοίχου-κασέτας Σκέπαστρο τοίχου-κασέτας Εσοχή

Επιλογές **
LED line στο προφίλ αντίβαρου LED line στο προφίλ αντίβαρου Βολάν LED σποτ στο προφίλ αντίβαρου Καλύμματα αντίβαρου LED σποτ στην κασέτα

LED σποτ στο προφίλ αντίβαρου LED σποτ στο προφίλ αντίβαρου Πλαϊνό κάλυμμα από πλέγμα  σε γυαλιστερό χρώμιο Συνδυασμός χρωμάτων κατ' επιλογή

Ατμοσφαιρικός φωτισμός LED Ατμοσφαιρικός φωτισμός LED  ανοξείδωτου χάλυβα Ριντό Μπροστινό πάνελ σε

LED σποτ στο πρόστεγο Συνδυασμός χρωμάτων κατ' επιλογή Πλαίσιο καλύμματος σε Βολάν   διάφορα χρώματα

Συνδυασμός χρωμάτων κατ' επιλογή Ριντό  γυαλιστερό χρώμιο Συνδεδεμένο σύστημα Ριντό

Ριντό Βολάν Ριντό

Βολάν Βολάν

Συνδεδεμένο σύστημα

Σελίδα 24 Σελίδα 26 Σελίδα 30 Σελίδα 32 Σελίδα 34 Σελίδα 36

*Τηλεχειρισμός, έλεγχος μέσω App ή άλλο έξυπνο σύστημα ελέγχου. ** Οι επιλογές ενδέχεται να μην συνδυάζονται μεταξύ τους.

Συστήματα σκίασης markilux
markilux MX-1
Το απόλυτο

markilux ES-1
Το μοναδικό

markilux 5010
Το πασπαρτού

markilux MX-1 compact 
Το "μικρό" απόλυτο

markilux 6000
Το εξατομικευμένο

markilux 970
Το ίσιο



500 × 300 cm 700 × 400 cm 700 × 350 cm 710 × 400 cm 500 × 300 cm 700 × 400 cm Άνοιγμα: Max. 450 cm
350 × 350 cm (stretch) 410 × 400 cm (stretch) 400 × 400 cm (stretch) Ύψος: 90 – 250 cm

Χειροκίνητη λειτουργία Χειροκίνητη λειτουργία Χειροκίνητη λειτουργία Χειροκίνητη λειτουργία Χειροκίνητη λειτουργία Χειροκίνητη λειτουργία Χειροκίνητη λειτουργία
Χειροκίνητη λειτουργία servo Χειροκίνητη λειτουργία servo Χειροκίνητη λειτουργία servo Χειροκίνητη λειτουργία servo Χειροκίνητη λειτουργία servo Χειροκίνητη λειτουργία servo

Ενσύρματο μοτέρ Ενσύρματο μοτέρ Ενσύρματο μοτέρ Ενσύρματο μοτέρ Ενσύρματο μοτέρ Ενσύρματο μοτέρ

Ασύρματο μοτέρ* Μοτέρ silentec Ασύρματο μοτέρ* Ασύρματο μοτέρ* Ασύρματο μοτέρ* Ασύρματο μοτέρ*

Ασύρματο μοτέρ*

Διπλή αλυσίδα Βιονικός ιμάντας Βιονικός ιμάντας Διπλή αλυσίδα Διπλή αλυσίδα Βιονικός ιμάντας —
Βιονικός ιμάντας Βιονικός ιμάντας

Τοίχος/σκεπή/οροφή Τοίχος/σκεπή/οροφή Τοίχος/σκεπή/οροφή Τοίχος/σκεπή/οροφή Τοίχος/οροφή Τοίχος/σκεπή/οροφή Τοίχος
Σκέπαστρο τοίχου-κασέτας Σκέπαστρο τοίχου-κασέτας Σκέπαστρο τοίχου-κασέτας Σκέπαστρο τοίχου-κασέτας Εσοχή

Εσοχή

Καλύμματα σε γυαλιστερό χρώμιο Βολάν Καλύμματα LED σποτ στο προφίλ αντίβαρου Βολάν Καλύμματα Λοξό σχήμα

Βολάν Συνδεδεμένο σύστημα   σε γυαλιστερό χρώμιο Καλύμματα σε γυαλιστερό χρώμιο   σε γυαλιστερό χρώμιο mobilfix

Βολάν Ριντό Βολάν

Συνδεδεμένο σύστημα Βολάν Συνδεδεμένο σύστημα

stretch Συνδεδεμένο σύστημα stretch

stretch

Σελίδα 38 Σελίδα 40 Σελίδα 42 Σελίδα 46 Σελίδα 48 Σελίδα 50 Σελίδα 52

markilux 990
Το λεπτό

markilux 1710
Το κλασικό

markilux 930
Το κινούμενο

markilux 3300
Το πρακτικό

markilux 1600 
Το καλαίσθητο

markilux 1700
Το ανοιχτό

markilux 790
Το όρθιο
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Μέγ. πλάτος × προβολή 500 × 600 cm 600/610 × 300 cm έως και 60 m2 σχεδόν απεριόριστα
 600 × 450 cm 500/510 × 350 cm αναλόγως του

μοντέλου συστήματος σκίασης

Σύστημα σκίασης Πέργκολα Σύστημα τύπου ομπρέλας Σκελετός στήριξης Σκελετός στήριξης
 Οδήγηση υφάσματος με πλευρικούς με ένα με δύο στρογγυλές/τετράγωνες Πολυμορφικός και ευέλικτος

οδηγούς προέκτασης σύστημα σκίασης markilux κολόνες και ένα ή

πάνω σε λεπτές κολόνες κατ' επιλογή δύο συστήματα σκίασης markilux

ή πέργκολες κατ' επιλογή

Χειρισμός Μοτέρ Αναλόγως του Αναλόγως του Αναλόγως του
Προαιρετικά Μοτέρ silentec μοντέλου συστήματος σκίασης μοντέλου συστήματος σκίασης μοντέλου συστήματος σκίασης

Ασύρματο μοτέρ*

Τεχνολογία βραχιόνων — Αναλόγως του Αναλόγως του Αναλόγως του
 μοντέλου συστήματος σκίασης μοντέλου συστήματος σκίασης μοντέλου συστήματος σκίασης

Τοποθέτηση Τοίχος/οροφή Ελεύθερη Ελεύθερη Ελεύθερη
 Σκέπαστρο τοίχου-κασέτας σε θεμέλιο σκυροδέματος σε θεμέλιο σκυροδέματος σε θεμέλιο σκυροδέματος

ή κάσες σταθεροποίησης

Επιλογές
tracfix Αναλόγως του Αναλόγως του Αναλόγως του

LED Line / LED σποτ  μοντέλου συστήματος σκίασης  μοντέλου συστήματος σκίασης  μοντέλου συστήματος σκίασης

Ριντό flex (δυνατότητα περιστροφής 335°) uno (με ένα μόνο σύστημα σκίασης)

Βυθιζόμενες κολόνες Ριντό flex (με κάσες σταθεροποίησης)

Κάσες σταθεροποίησης Συνδεδεμένο σύστημα

Καλύμματα βάσεων

Τετράγωνες κολόνες

Συνδεδεμένο σύστημα

Σελίδα 56 Σελίδα 60 Σελίδα 62 Σελίδα 64

Συστήματα σκίασης markilux
markilux pergola markilux planet markilux syncra markilux construct

74 | Συνοπτική παρουσίαση *Τηλεχειρισμός, έλεγχος μέσω App ή άλλο έξυπνο σύστημα ελέγχου.
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Ιδέες, αναλυτικές πληροφορίες, επαγγελματικές συμβουλευτικές υπηρεσίες και τα πιο όμορφα σχέδια υφασμάτων μπορείτε να βρείτε στον εξειδικευμένο συνεργάτη  
της markilux κοντά σας και την ηλεκτρονική διεύθυνση markilux.com
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