
Lux
Koe seuraavan
sukupolven  
auringonsuojaus

Älykkäämpi. Yksinkertaisempi. Kestävämpi.
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*Suurin tuulenkestoluokka 2 avoimelle markiisille European Standard 13561. 

Lux, erittäin laadukasta
auringonsuojausta

Varjoisa terassi ja viileä koti.....toimii aina. Siksi Harol kehitti 
Lux terassimarkiisin. Lux on nivelvarsimarkiisi, joka sopii jokaiseen
arkkitehtoniseen tyyliin ja julkisivuun sen muotoilun ansiosta.
Tähän korkealaatuiseen markiisin voi lisätä kaikki tarvittavat ominaisuudet. 

Luotettavat Harol nivelvarret nyt näkymättömin vaijerein

Harol kehiti uuden nivelvarren, jolla on vielä pidempi käyttöikä uuden vaijerin
kiristyksen ja ohjauksen ansiosta. Tämä nivelvarsi on läpäissyt 25,000 kerran
käyttötestin joska vastaa 25 vuoden avaamista ja sulkemista kahdesti päivässä.
Jokaisessa nivelvarressa on kaksi vaijeria ruostumattomasta teräksestä. Niiden
näkymättömän ohjauksen ansiosta varsien muotoilu pääsee oikeuksiinsa. Lisäksi
nivelvarteen voidaan asentaa himmennettävä led-valaistus. Niin voit nauttia
terassistasi myöhempään iltaan!  

Anturit turvaavat

Anturien ansiosta markiisista ei tarvitse 
enää huolehtia. Kovalla tuulella
markiisi sulkeutuu automaattisesti. Kun
aurinko alkaa paistaa, markiisi aukeaa
taas automaattisesti. Sateella markiisi
pitää terassin kuivana ja vesi kulkee
etuprofiiliin integroitua vedenpoistoa
pitkin pois.

Auringonsuojausta parhaimmillaan

Kun aurinko paistaa matalalta, voit 
silloinkin suojata terassin ja ikkunapinnat
etuprofiiliin optiona integroidun etukankaan
avulla.
 

Valaistus luo miellyttävän ilmapiirin

Himmennettävän led-valaistuksen ansiosta
voi nauttia terassilla myöhempään illalla. 
Optiona voi valita:

- Epäsuora valaistus kotelossa ja
  etuprofiilissa
- Suora valaistus kotelossa
- Suora valaistus nivelvarsissa
- Suora valaistus kotelossa ja
  nivelvarsissa

Lisävarusteet:

Infrapunalämmittimet
Useita led-valaistus vaihtoehtoja
Automatiikka (aurinko-, tuuli-, sade ja lämpötila)
Etukangas etuprofiiliin lisäsuojaksi
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≤ 12 m
≤ 4 m

≤ 2 m 

≤ 7 m

≤ 7 m

Huippulaatua

Kaikki kesän mukavuudet ilman haittapuolia

Asennus

Lux terassimarkiisin voi asentaa sekä seinään tai kattoon,
joka mahdollistaa asennuksen suoraan julkisivuun tai
kattotuolin tai pergolan alle.

Kannakejärjestelmän ansiosta vääntömomentti jakautuu 
tasaisesti rakenteeseen. Nivelvarteen kohdistuva momentti
kohdistuu tasaisesti runkoprofiileihin. 

Huolto

Kotelo, nivelvarret ja vedenpoisto pitää puhdistaa
säännöllisesti lämpimällä vedellä ja miedolla pesuaineella
ja huuhdella sen jälkeen . (ainakin kaksi kertaa vuodessa)

Suljetussa kotelossa markiisikangas on suojassa lialta.
Kankaassa on myös likaa hylkivä pintakäsittely. Jos kangas
pitää puhdistaa, suosittelemme ensin irtopölyn poistamista
imurilla, puhaltimella tai harjaamalla. Kastele kangas ja
puhdista kanags puhtaalla pyyhkeellä tai pehmeällä harjalla.
Käytä puhdistusaineita vain tarvittaessa ja silloinkin mietoja
pesuaineita, ei liuotinaineita.   

Rakenne

Neliskulmainen kotelo
Täysin suljettu kasetti
Tiukka sovitus seinää vasten
Näkymättömät nivelvarsien vaijerit

Kestävyys

Korkealaatuiset ja kestävät nivelvarret, kesto
ainakin 25 000 käyttökertaa.

Liukuvien profiilien ansiosta kankaassa on
tasainen tuki markiisia käytettäessä. Home-
suojattu akryylikangas kestää rakenteen 
ansiosta pidempään.

Äkilliset tuulenpuuskat eivät vaurioita markiisia
nerokkaan rakenteen ansiosta. 

 

Ulkonäkö

Moderni Lux kotelo on muotoiltu tyylikkäästi.

Yhteensovita terassimarkiisi ja terassisi värimaailma.
Saatavana kaikki RAL sävyt ja useita pintatekstuureja,
kaikki aina vakiohintaan.

Lisävarusteena useita vaihtoehtoja: etukangas, lämmitys,
himmennettävä led-valaistus...
 

Valaistus luo tunnelmaa

Optiot led-valaistukselle:
- Epäsuora valaistus kotelossa ja etuprofiilissa
- Suora valaistus kotelossa
- Suora valaistus nivelvarsissa
- Suora valaistus nivelvarsissa ja kotelossa

Infrapuna-lämmittimet 
 

Katettu ala

Leveys max. 7 m

Ulottuma max. 4 m

Yhteenkytkentä max. 12m

Kallistuskulma 10°-40°

Kangasreunus 25 cm

Etukangas max. 2 m



finnkaihdin.fi

a
rt

. 
n
o
. 
0
6
6
0
7
5

Harol pidättää oikeuden teknisiin muutoksiin. 

LUX BX270 CADIZ TUCAN BX260 PRAIA

RAKENNE

Markiisin rakenne   koteloitu   koteloitu   koteloitu
koteloitu/  

puoli-koteloitu
  koteloitu

avoin /  
(katosprofiili)

Max. leveys (mm) 7000 7000 7000 5500 7000 7000

Max. ulottuma (mm) 4000 3500 4000 3000 3500 4000

Max. etukangas kork. (mm) 2000   - 2000   -   - 2000

Yhteenkytkentä Max. 12 m Max. 12 m Max. 12 m   - Max. 12 m Max. 12 m

Vedenpoisto etuprofiilin kautta Vakio Vakio Vakio Vakio Vakio Vakio

Kangas
Useita värejä 

& vaihtoehtoja
Useita värejä 
& vaihtoehtoja

Useita värejä 
& vaihtoehtoja

Useita värejä 
& vaihtoehtoja

Useita värejä 
& vaihtoehtoja

Useita värejä 
& vaihtoehtoja

Näkymättömät vaijerit nivelvarsissa    Vakio   -    Vakio   -   -    Vakio

KÄYTTÖTAPA

Kampikäyttö   -   Optio   -   Optio   Optio   Optio

Moottorikäyttö    Vakio    Vakio    Vakio    Vakio    Vakio    Vakio

Kauko-ohjaus    Vakio    Vakio    Vakio    Vakio    Vakio    Vakio

RTS   Optio   Optio   Optio   Optio   Optio   Optio

Kaapeloitava moottorikäyttö   Optio   Optio   Optio   Optio   Optio   Optio

LISÄVARUSTEET

Kangasreunus 25 cm
    Optio -  

      4 mallia 
    Optio -  

       4 mallia  
    Optio -  

       4 mallia 
   Optio -  

      4 mallia 
    Optio -  

       4 mallia 
    Optio -  

       4 mallia 

Etukangas io-moottorilla   Optio   -   Optio   -   -   Optio

Suora led valaistus (nivelvarret)   Optio   -   Optio   Optio   -   Optio

Suora led valaistus (kotelo)   Optio   Optio   Optio   -   -   Optio

Suora led valaistus (varret & kotelo)   Optio   -   Optio   -   -   Optio

Epäsuora led valaistus (kotelo & 
etuprofiili)

  Optio   -   Optio   -   -   -

Aurinko, tuuli & sade anturi   Optio   Optio   Optio   Optio   Optio   Optio

Storelight led kohdevalaistus   Optio   Optio   Optio   Optio   Optio   Optio

Storelight lämmitin   Optio   Optio   Optio   Optio   Optio   Optio

Käyttökohteet
Ravintolat, hotellit, terassit, puutarhat jne.

Takuu
5-vuoden tuotetakuu

Käyttötapa
Vakiona Lux-markiisissa on io-moottori, 
joka voidaan kytkeä io-ohjaimeen tai 
io-kiinteistöohjaukseen. io-homecontrol.com

Sahaajankatu 21, 00880 Helsinki

MAAHANTUONTI, MYYNTI JA ASENNUS
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