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in Greece

#1 in awning systems

100% made in Germany

Η markilux είναι η κορυφαία γερμανική εταιρία με 

πολυβραβευμένα συστήματα σκίασης που 

διακρίνονται για τις καινοτομίες, την πρωτοπορία και 

την αισθητική τους.

Η markilux γράφει την ιστορία της εξέλιξης των 

συστημάτων σκίασης.

Εφαρμόζει στην πράξη την προηγμένη Open SPACE 

TECHNOLOGY που μετατρέπει κάθε ανοικτό χώρο σε 

ένα living room, ικανοποιώντας στο μέγιστο βαθμό 

τις απαιτήσεις για άνεση, ασφάλεια κι ελεγχόμενο 

περιβάλλον.

markilux MX-1

Το πιο εξελιγμένο σύστημα σκίασης για οικιακή κι επαγγελματική χρήση.

Η κασέτα με συνολικό βάθος 62 εκ. προστατεύει τα παράθυρα και την 

πρόσοψη. Εξοπλίζεται με shadeplus, φωτισμό LED σε 5 διαφορετικά 

σημεία του συστήματος. Μέγιστες διαστάσεις made to measure 

700 x 437 εκ

Space Technology
Open 

MX-1



H markilux στον κόσμο /

Σε 130 χώρες /

H markilux στην Ελλάδα /

Σε κάθε αγαπημένο σας μέρος /

Παντού υπάρχει ήλιος, φως, κι υπέροχη θέα. 

Οικίες,  εξοχικά,  κι  όλα  σχεδόν  τα 

καταστήματα στις πόλεις, την εξοχή και τους 

τουρισ τικούς  προορισμούς  έ χουν 

«τραπεζάκια έξω». 

Τα  σ υ σ τ ή μ α τ α  σ κ ί α σ η ς  m a r k i l u x 

απολαμβάνουν τον ήλιο σε βεράντες, 

μπαλκόνια, κήπους, πλατείες, ξενοδοχεία και 

παραλιακά μέρη στην Ελλάδα κι οι Έλληνες 

απολαμβάνουν τη σκιά τους.

Η  markilux  δημιουργεί  προηγμένη 

τεχνολογία, σχεδιάζει πρωτοποριακές 

καινοτομίες και παράγει υψηλής ποιότητας 

τέντες, πέργκολες και συστήματα σκίασης 

που διανέμει σε περισσότερες από 130 

χώρες παντού στον πλανήτη. Τα προϊόντα με 

την υπογραφή markilux διακρίνονται για την 

αντοχή, τη λειτουργικότητα και την ποιότητά 

τους ακόμα και σε περιοχές με ακραίες 

καιρικές συνθήκες, από τον Αρκτικό Κύκλο 

μέχρι τον Ισημερινό. Σε κάθε μία περίπτωση, 

έχει τεράστια αξία χρήσης, προσαρμόζεται 

στις απαιτήσεις του περιβάλλοντος αλλά κι 

αναβαθμίζει στην αισθητική του κτιρίου.
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Η markilux γράφει την ιστορία της εξέλιξης των συστημάτων σκίασης. Διαρκώς 

επινοούμε καινοτομίες, ενσωματώνουμε τεχνολογία, αξιοποιούμε προηγμένα υλικά, 

εξελίσσουμε το design.  Αλλά δεν δημιουργούμε απλά σκιά, προσφέρουμε χώρο 

ζωής για να σας εξασφαλίζουμε ποιοτικό χρόνο

“
Peer Cornelssen 

International Sales Manager 



Οι καινοτομίες μας

είναι εντυπωσιακά πρακτικές /

Το αισθητικό αποτέλεσμα 

είναι απλά εντυπωσιακό /

Σύστημα Άριστης Εφαρμογής Υφάσματος 

 ® /trackfix
Διατηρεί την τελειότητα /

Σύστημα Πρόσθετης Κάθετης Σκίασης 

 ® /shadeplus
Προ και μετά μεσημβρίας /

Ταχύτατη κι αθόρυβη ενσωμάτωση σε 

κασέτα, βιονικοί βραχίονες, σύστημα 

trackfix, επιλογή κλίσης της επιφάνειας για 

καλύτερη σκίαση, κάθετο στοιχείο σκίασης 

shadeplus, πλήρεις αυτοματισμοί κάθε 

είδους,  δυνατότητα  ενσωμάτωσης 

φωτιστικών LED και θερμαστρών για τέλεια 

ατμόσφαιρα. Αυτές οι πρόσφατες κι 

ιδιαίτερα χρηστικές καινοτομίες μας 

αξιοποιούν τα εξαιρετικής ποιότητας 

υφάσματά μας, με εκατοντάδες σχέδια και 

μοτίβα, σε διαχρονικούς και μοντέρνους 

χρωματικούς συνδυασμούς.

Το trackfix στερεώνει το ύφασμα στους πλαϊνούς οδηγούς κρατώντας το 

σταθερό, χωρίς κενό μεταξύ υφάσματος και σκελετού, ενώ το νερό με την 

κατάλληλη ρύση οδηγείται στις υδρορροές του αντίβαρου. Έτσι, 

διατηρείται η εξαιρετική αντοχή στο δυνατό αέρα και η άψογη αισθητική 

του συστήματος. 

Το shadeplus είναι ένα σταθερό ή ανοιγοκλειόμενο κάθετο σύστημα 

σκίασης, χειροκίνητο ή τηλεχειριζόμενο. Πρωί ή απόγευμα, όταν ο ήλιος είναι 

χαμηλά στον ορίζοντα, έχετε την πρόσθετη σκίαση που χρειάζεστε με 

προστασία από αδιάκριτα βλέμματα ή περισσότερο φως με διάτρητο 

ύφασμα.

Ο Ιδιόκτητος Ήλιος Σας

Μπάρες και ταινίες LED ενσωματώνονται στο πάνελ, την κασέτα, το 

αντίβαρο, εξασφαλίζοντας σωστό φωτισμό κάτω από το σύστημα 

σκίασης και δημιουργώντας ένα αισθητικά άρτιο περιβάλλον.

Έχει Ψύχρα – πιο – Έξω

Φθινόπωρο, Χειμώνας, Άνοιξη έχουν υπέροχες ημέρες που απαιτούν 

θέρμανση, έστω όταν βραδιάζει. Οι θερμάστρες markilux είναι η απόλυτη 

πρακτική κι αποτελεσματική λύση για να είστε περισσότερο έξω.

1+3 6-1

planet

ο
Το Planet περιστρέφεται κατά 335 , με το μοχλό 

Easy Gο, κρατώντας πάντα το τραπέζι ή την 

ξαπλώστρα σας στη σκιά.

Εφοδιάζεται με ένα σύστημα βραχιόνων και το 

σύστημα κάθετης σκίασης shadeplus, για κινούμενη 

προστασία ακόμα κι όταν ο ήλιος είναι χαμηλά. 

Δημιουργεί μέχρι και 18 τ.μ. σκιάς

markilux planet



Made-To-Measure /

Ιδανική Λύση για κάθε επιχείρηση /

Κά θ ε  σ ύ σ τ η μ α  σ κ ί α σ η ς  m a r k i l u x 

κατασκευάζεται ακριβώς στις διαστάσεις 

του χώρου σας, γίνεται δηλαδή χειροποίητα 

η συναρμολόγησή του και η ραφή των 

υφασμάτων.  Έτσι,  οι  βιομηχανικές 

προδιαγραφές ποιότητας συνδυάζονται με 

την προσωπική προσοχή του τεχνίτη. Αυτό 

προσθέτει λειτουργικότητα κι αξεπέραστη 

αξία χρήσης,  απολύτως απαραίτητες ειδικά 

για σκίαση επαγγελματικών χώρων.

Κάθε σύστημα σκίασης είναι made-to-measure κι απαιτεί άριστη 

εφαρμογή, την οποία σας εξασφαλίζουμε με τους επιλεγμένους 

συνεργάτες μας στην Ελλάδα, που ανταποκρίνονται πλήρως στις 

δικές μας υψηλές απαιτήσεις και τις δικές σας μεγάλες 

προσδοκίες

syncra 970

876

“
3+3 2+5

Το πολυμορφικό markilux RS-2 είναι ένα σύνολο από στοιχεία σκίασης 

κάθε είδους που συνδυάζονται μεταξύ τους με κάθε δυνατό τρόπο 

ώστε να εξασφαλίζουν σκίαση σε κάθε χώρο.

Ναταλία Μαράντου 

Υπεύθυνος Πωλήσεων / markilux



σίγουρη εντυπωσιακή διαχρονική /

Όλοι μας εκτιμούν. Μας αξίζει. /

Η εταιρική φιλοσοφία της markilux είναι εξαιρετικά απλή. 

Μαζί με την προτίμησή σας στα προϊόντα μας, θέλουμε να 

κερδίζουμε και την εκτίμησή σας.

Έτσι, το εταιρικό μας σύνθημα είναι ταυτόχρονα και μία 

υπόσχεση. Η δική σας επιλογή να προτιμήσετε ένα σύστημα 

σκίασης markilux είναι σίγουρη, διαχρονική, εντυπωσιακή

markilux pergola 210 / Μέσα στο πράσινο ή δίπλα στο γαλάζιο, στην κατοικία ή την έξοδό σας, η markilux pergola

ορίζει ένα χώρο όπου η προσωπική επιλογή συνδυάζεται με το περιβάλλον.

Ανοιγοκλειόμενη, με ύφασμα σε μεγάλη ποικιλία και διαστάσεις που καλύπτουν τις ανάγκες σας.
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