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MUKAVUUTTA ELÄMÄÄN
PERSOONALLISELLA TYYLILLÄ 
Laatua, joka vastaa suurimpiakin vaatimuksia.
Valitse itsellesi sopiva malli.

markilux Shadeplus-etukangas 
Markiisi markiisissa. Estää häikäisevän auringonvalon ja 
antaa suojan yksityisyydelle.

Parasta nivelvarren 
voimansiirtoa 
high-tech kuiduista valmistetulla 
markilux bionic-nauhalla.
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markilux MARKIISILLA TEET
TERASSISTASI TÄYDELLISEN 
Erinomainen muotoilu ja edistyksellinen teknologia luovat
rentouttavan kesätunnelman.

markilux 1600 Pavillion 2 
Ensimmäinen keskeltä taipuva markiisi,
jolla on täydellinen vedenpoisto sivuille.

Aurinko- ja tuuliautomatiikka 
– nerokas sääanturi kaikille markiiseille. markilux
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markilux ON PALJON –
JA VIELÄKIN ENEMMÄN 
Valitse itsellesi sopivin malli lisäämällä siihen valoa, lämpöä ja mukavuutta.

Markiisin ohjaus kaukosäätimellä 
– mukavuutta napin painalluksella.

markilux infrapunalämmitin 
– nauti terassi-illoistasi pidempään.

* saatavilla tiettyihin malleihin

Spottivalaistus* – etuprofiilin 
säädettävät kohdevalot.
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TYYLIKKYYDESSÄÄN TÄYDELLINEN 
markilux ES-1 – harjatusta, ruostumattomasta teräksestä
valmistettu design-markiisi Sinulle, joka vaadit luksusta.

markilux infrapunalämmitin 
– nauti terassi-illoistasi pidempään.

Vakuuttava design-malli 
päädyille vaihtoehtoina:
ruostumaton teräs, kupari tai pronssi.

Elegantit ja vahvat nivelvarret kaasujousin  
mahdollistavat optimaalisen kankaan kireyden,
silloinkin kun markiisi on vain osittain auki. markilux
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AURINKOISTA ILMETTÄ
YMPÄRI VUODEN 
Ajatonta muotoilua, värikkäitä kankaita ja
täydellistä teknologiaa – taattua saksalaista laatua
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VARJOSTA LASIKATTEINEN
TERASSISI 
Rentouttavaa oleskelua lasikaton alapuolisen markiisin alla, kotiterassillasi.

Kompakti muotoilu 
Vain 130 mm korkea
alumiinikasettimarkiisi on
tukeva ja todella kestävä.

Kun koko ratkaisee 
Suurille lasitetuille pinnoille on kehitetty markilux 889-markiisi,
jolla on optimaalinen kankaan kireys. markilux
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AURINKOSUOJAA LASITETUILLE 
TERASSEILLE
markiluxilta mittatilaustyönä aurinkosuojausta perinteisille talvipuutarhoille,
lasitetuille verannoille ja lasikatetuille pergoloille.

markilux 8850 
on markiisi sivuohjaimilla erilaisille
vinorakenteisille lasikatetuille tiloille.



9markilux Lasikatemarkiisit

markilux 8800 
Suurien lasipintojen kattamista markiluxin
edistykselliseen tyyliin.

markilux kattolaskoskaihdin – sisäpuolinen kodikas  
aurinkosuoja, joko ketju- tai moottorikäytöllä.

markilux 8800 kattaa suuriakin alueita, jossa jopa
kolme markiisia voi olla kytkettynä yhdeksi markiisiksi.

markilux 8850 
on markiisi sivuohjaimilla erilaisille
vinorakenteisille lasikatetuille tiloille. markilux
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markilux 790 
sivumarkiisilla täydennät markiisisi.

MARKIISI ”JALOILLA”
JA SIVUOHJAIMILLA
Tyylikästä suojausta suurille alueille säällä kuin säällä.
Elegantti ulkonäkö ja taattua teknologiaa.
Yksinkertaisesti vastustamaton.

Täydellinen vedenpoisto 
markilux 210 pergola-markiisin
toisessa tukijalassa on korkeudensäätö
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markilux 790 
sivumarkiisilla täydennät markiisisi.

markilux Markisolette 
Ainutlaatuisella lukkiutuvalla mekanismilla kestävää 
aurinkosuojausta, joka kestää kovemmankin tuulen.

markilux kolmikulmainen kaihdin  
markiisi muodon mukaan, sopivasti valoa
tai varjoa, kohteeseen kuin kohteeseen.

MARKIISI ”JALOILLA”
JA SIVUOHJAIMILLA
Tyylikästä suojausta suurille alueille säällä kuin säällä.
Elegantti ulkonäkö ja taattua teknologiaa.
Yksinkertaisesti vastustamaton.

PYSTYSUUNTAISTA VARJOSTUSTA – 
MITTATILAUSTYÖNÄ
markiluxin ikkunamarkiisit ovat yksinkertaisin tapa suojata sisätilat auringonvalolta.
Sopivasti valoa – nautinnollisempaa elämää.

markilux
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