
Po prostu 
	 cieszyć	się życiem!

System szynowy
Pergola

Portofino 
Pergola

Wyróżnienie 
GDA Aluminium-Profil-Award



 

Portofino typ Pergola 
Do uniwersalnego stosowania ze specjalnym zamocowaniem

Typ Pergola
Jako	markiza	tarasowa	z	wolnostojącymi	 

słupkami,	Portofino	jest	formą	zacienienia	 

o	szczególnej	odporności	na	wiatr.	Słupki Vario 

o	regulowanej	wysokości	(opcja)	zapewniają	do-

pasowaną	ochronę	przed	słońcem	i	umożliwiają	

natychmiastowe	odpływanie	deszczu	podczas	

niewielkiego	opadu.	



 

Wyposażenie i komfort
 � Szerokość 1-częściowa maks.  

600 cm, wysięg maks. 500 cm    

 � Prowadnica poszycia typu Zip  
i opatentowana technika  
sprężyn kompensacyjnych

 � Silnik elektryczny

 � Opcje:  
Słupki Vario, 
Silnik sterowany radiowo/ 
sterowanie zdalne radiowe, 
automatyka pogodowa, promiennik 
oświetlenie LED  
(z	transformatorem,	w	obudowie)

Zamknięta prowadnica poszycia typu Zip markizy tarasowej Portofino Pergola zapewnia jej mocne naprę-

żenie, a dzięki temu pełną ochronę przed słońcem i doskonały wygląd. W celu zwiększenia elastyczności 

i przytulności na tarasie, markiza Portofino jest dostępna również ze słupkami Vario:

umożliwiają one obniżanie przednich naroży w celu regulacji ochrony przed słońcem

i zapewnienia komfortu przebywania na zewnątrz i doskonałego odprężenia.

Prowadzenie  
zamknięte (Z)
Systemy	szynowe	wyróżnione	GDA	Alumi- 

nium-Profil-Award	są	wyposażone	w	prowad-

nicę	poszycia	typu	Zip	i	opatentowaną	technikę	

sprężyn	kompensacyjnych.	

Zapewniają	one	mocne	naprężenie	poszycia,	większą	 

odporność	na	wiatr	oraz	pełną	ochronę	przed	słońcem.	
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Informacji chętnie udzieli Państwu autoryzowany sprzedawca:

Zmiany	techniczne	zastrzeżone.	Stan	na	12/2020

Portofino
Wyposażenie i elementy technologiczne

Jakość	i	technologie	
zgodne	z	normami	CE

Wyprodukowane	i	montowane	 
w	Niemczech

Typ Pergola
Wysokość konstrukcji (kaseta	ze	standardowym	zamocowaniem)	 153 mm
Wysokość słupków (maks.,	opcjonalnie	z	regulacją	wysokości) 300 cm
Obniżanie słupków (maks.,	w	zależności	od	wysięgu),	napęd	na	korbę ok. 30 cm
Szerokości pola (maks.)

1-częściowe (pojedyncze	pole)  600  cm
Wysięg (maks.)

Głębokość (z	kasetą	i	krążkiem	zwrotnym)  500  cm
Odległość między słupkiem Vario a ścianą w zależności od wysięgu urządzenia

Napęd
Silnik elektryczny (do wyłącznika ściennego) 

Silnik sterowany radiowo (io) 

Kolory konstrukcji
17 kolorów RAL i 6 lakierów strukturalnych (kolory	Lewens	w	standardzie)	 

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 nić Tenara 

Opcje
1 | Silnik sterowany radiowo + radiowe zdalne sterowanie (io) 

2 | Automatyka pogodowa słońce, wiatr, deszcz 
3 | Oświetlenie: zintegrowana listwa LED (w	kasecie) 

4 | Promiennik (tylko	montaż	do	ściany) 

5 | Słupki Vario 

Mocowanie
Mocowanie ścienne + słupki (+	belka	poprzeczna) 

Materiały do mocowania
Uchwyty ścienne, uchwyty podłogowe 

dodatkowe/inne materiały do mocowania 

Uwaga
Ze	względów	konstrukcyjnych	oraz	w	wyniku	ciężaru	własnego	poszycia	markizy	w	przypadku	dużych	rozmiarów	
może	dojść	pośrodku	do	zwisu	poszycia.	Nie	ma	to	jednak	żadnego	wpływu	na	działanie	i/lub	żywotność	markizy.

Wyróżnienie	 
GDA	Aluminium-Profil-Award

 Standard     Opcja   

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


