
Natuurlijk mooi licht voor favoriete plekjes.
Designschermen voor serres, terrasoverkappingen en vensters





50 jaar designzonwering “Made in Germany”. 
50 jaar innovatieve en veilige zonbescherming. 

50 jaar van tevreden en gelukkige klanten. 

Wij gaan ermee door, u vrolijk te maken. Beloofd. 
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Stel u in op een behaaglijke temperatuur
Natuurlijk licht en zonlicht verrijken de kwaliteit van het leven – binnen en buiten – als niets anders. 
Geen kunstmatige lichtbron komt in de buurt. Afhankelijk van de stand van de zon en het jaargetijde 
kan zonlicht ook teveel van het goede zijn. Opdat u onbeperkt van uw kostbare tijd kunt genieten, 
beschermen markilux designschermen serres, terrasoverkappingen en woonruimtes tegen  krachtige 
zonnestralen. Zij zorgen voor een aangenaam klimaat en een betrouwbare bescherming tegen 
 verblinding. De hoogwaardige textiele zonweringsystemen van markilux zijn even mooi van vorm  
als robuust. Over de hele lijn. Bekroond. Uitstekend. 

Ons design begint altijd met een  
duidelijke lijn en eindigt meestal  
met een reddot. 

markilux staat voor veelvoudig bekroonde designs: 

| bijv. markilux 8800 / 870| Merk
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markilux kwaliteit
Hoogwaardige materialen en een uitgebreid kwaliteitsbeheer zorgen 
ervoor dat elk designscherm van markilux extreem duurzaam is.  
Als bedrijf is markilux volgens EN ISO 9001-normen gecertificeerd.

markilux functionaliteit
markilux verenigt innovatieve technologieën en slimme oplossingen  
tot topproducten. Door veelzijdige uitrustingsmogelijkheden en 
 bedieningsvarianten kunt u uw designscherm van markilux geheel  
naar eigen wens uitbreiden. 

Al 50 jaar staat markilux voor de ontwikkeling en productie van hoogwaardige oplossingen op het gebied van zonwering.   
Designschermen van markilux onderscheiden zich door uitstekende kwaliteit, veelvoudig bekroond design en innovatieve 
technologie. De productie van scherm en doek onder één dak – dat is markilux “Made in Germany”. Het doel is om het 
buitenleven comfortabel en aangenaam vorm te geven. Met markilux tilt u uw favoriete plekje in de buitenlucht en uw 
vrije tijd naar een hoger niveau. De beste onder de zon. Voor de mooiste schaduw ter wereld. 

Terug naar de kern: Vrij. Tijd. 
Topkwaliteit uit Duitsland. 
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markilux design
Het perfecte samenspel tussen vormgeving en functionaliteit maakt een 
scherm pas tot een designscherm van markilux. markilux zet daarbij in op 
de jarenlange ervaring op het gebiedvan ontwikkeling en design. 

markilux service
De combinatie van een merkproduct met deskundig advies en vakbekwame 
montage ter plaatse maakt uw oplossing perfect. Gekwalificeerde markilux 
vakpartners garanderen u een uitgebreide service en persoonlijke contact-
personen bij u in de buurt. 
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Glashelder:  
De perfecte bescherming  
tegen zon en hitte. 
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Boven- en onderglasschermen
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Buitengewoon design
markilux heeft het scherm dat binnen  
én buiten perfect bij u thuis past. 

Textiele ambiance
markilux biedt meer dan 200 tijdloze mooie dessins 
van de hoogste kwaliteit. U hoeft alleen nog maar zelf 
te beslissen.
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Perfecte oplossingen
Gaat niet? Bestaat niet. Samen met uw markilux vakpartner  
vindt u de perfecte oplossing voor elke eis. 

Uw thuis. Uw markilux.
Uw wilt uw serre stijlvol tegen de zon beschermen? U wilt een scherm voor uw terrasoverkapping  
dat overtuigende functionaliteit met een aansprekend design combineert? Kies dan uit meer 
dan 200 tijdloze mooie dessins uw favoriete doek en stel uit talrijke combinatiemogelijkheden 
het markilux  model  samen dat perfect aan uw eisen voldoet. Zorg vervolgens met de extra’s van 
markilux voor verdere hoogtepunten. Verlichtings- en verwarmingsmodules en slimme aansturings-
technologieën maken het comfort uniek en compleet. 

Bekijk het weer  
altijd van de beste kant.
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Dit verstaan wij onder  
succesvolle Up-Grade.

Groots ontwerp werpt zijn schaduw vooruit 
De perfecte zonweringoplossing voor terrasoverkappingen en serres. De hoogwaardige 
bovenglaszonwering markilux 7800 met klassiek hoekig cassette-ontwerp integreert 
zich perfect in de architectuur van hedendaagse gereduceerde, eigentijdse bouwstijlen.  
De uitgekiende spantechnologie en het optionele markilux tracfix systeem zorgen voor 
een uitstekende doekspanning – ook bij grote breedtes en uitvallen. 

MX  – 7800
Laat de zon haar grenzen zien. De bovenglaszonwering markilux 7800 beschermt  
uw favoriete plekje tegen direct zonlicht en vermindert de warmteontwikkeling. Leverbaar vanaf zomer 2022.
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MX  – 7800

Perfect op elkaar afgestemd 
Het klassieke, hoekige cassette ontwerp,  
200 × 160 mm, past zich harmonieus aan  
de moderne vormen van uw serre aan. 

Betrouwbare doekgeleiding
markilux tracfix sluit de spleet tussen de geleider  
en het doek en houdt het optimaal gespannen. 

Buiten: hoekig en kantig. Binnen: rondom doordacht. 
De technologie: gewoon betrouwbaar. Uw mogelijkheden: buitengewoon veelvuldig. Schaduw in uw serre 
tot 36 m2 door één zonweringdoek na keuze – of met een gekoppeld scherm zelfs nog grotere oppervlaktes.



14 | 

MX  – 8800
Uitstekende bescherming tegen de zon tot maximaal 36 m2 met één enkel doek. Nog grotere  
glasoppervlakken kunt u moeiteloos van schaduw voorzien met een gekoppeld scherm. 
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Geniet ook op warme dagen van het leven in de serre
Uw markilux glaszonwering reflecteert verblindende zonnestralen, UV-licht en een groot  
deel van de warmtestraling en tegelijkertijd baadt het uw serre in aangenaam daglicht.  
De warmte blijft buiten terwijl jij genieten van het binnen zijn. Of het nu gaat om kleine of 
grote glasoppervlakken, klassieke of schilddaken – geniet van aangename temperaturen en 
creëer uw persoonlijke serredroom met dit ronde cassettescherm de markilux 8800.

Bovenglasschermen voor serres.  
Eens erop. Altijd opgewekt.

MX  – 8850
Perfect voor schilddaken: de geleiders  
kunnen 100 cm inschuiven.

Buitengewoon design
De volledige cassettes van de markilux 8800 en 8850  
beschermen het doek in weer en wind, Ø 187 mm.

MX  – 8800 | 8850
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Vierkant. Praktisch. Klein.
Zowel het hoekige bovenglasscherm markilux 770 als de ronde tegenhanger ervan zijn stil.  
Geoptimaliseerde indraaiglijders zorgen voor een geruisloze werking.  

MX  – 870
Met slechts Ø 130 mm past de ronde cassette  
zich harmonieus aan de serre aan en beschermt  
het ingedraaide doek rondom.

MX  – 770
Uitgesproken compact met slechts 125 × 125 mm  
beschermt de hoekige cassette het zonweringdoek. 
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Een afgeronde zaak
Met de markilux 770 of 870 kunt u tot 450 × 400 cm stijlvol van schaduw voorzien  
en geniet u jarenlang van het comfort en de kwaliteit van markilux. 

MX  – 770 | 870

Bovenglasschermen voor serres.  
Groot effect. Voor kleine formaten.
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MX  – 779
Compacte, hoekige volledige cassette , 125 × 125 mm,  
voor wie voorkeur heeft voor duidelijk design. 

MX  – 879
Elegante ronde volledige cassette voor wie  
van vloeiende vormen houdt, Ø 130 mm.
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Boven en in de hoofden van de mensen
De dag buiten doorbrengen, in de eigen tuin onder een beschermende overkapping. De markilux designschermen 
beloven daarbij de beste bescherming tegen te veel zon en zorgen voor textiele gemoedelijkheid in uw eigen tuin.  
Het doek wordt beschermd tegen vuil, weer en wind onder de terrasoverkapping uitgedraaid. Alle  onderglasschermen 
van markilux maken indruk met hun compacte volledige cassettes die zich harmonieus aanpassen aan de 
 terrasoverkapping. En dankzij de ruime keuze aan verlichtingsopties kunt u ‘s avonds de perfecte sfeer creëren. 

Onderglasschermen voor terrasoverkappingen. 
Onder elkaar. Onder glas. Een schitterende oplossing.

Extra schaduw bij markilux onderglasschermen
De optimale optie voor extra schaduw onder uw glazen overkapping – helemaal in de filosofie van 
duidelijk design made in Germany in het uitvalprofiel van het onderglasscherm geïntegreerd.  

MX  – 779 | 879
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LED-Spots
Zet uw favoriete plekje vakkundig in het licht en  
geniet van de avond met sfeervolle verlichting.  
Dim- en zwenkbaar. Bij de markilux 779 aan de  
cassette te  monteren.

LED-Line aan de geleiders
Energiezuinig, stijlvol en net als alle markilux verlichtings-
modules eenvoudig met afstandsbediening dimbaar.  
Ook verkrijgbaar in de doekondersteuningsbuis. 
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markilux 779 met LED-Line in de doekcassette
Sfeervol licht in detaillistisch design van markilux.

MX  – 779 |  MX  – 879 Opties

Met de avond komt de tijd van de kleine highlights
Ontdek uw mogelijkheden bij uw plaatselijke  
markilux vakpartner en op markilux.nl 
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Vanuit elke positie:  
Toonaangevend.
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Designschermen voor vensters
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Veelzijdig textiel
Of het nu verduisterend of transparant, met een onopvallend patroon of heldere kleuren is:  
in onze markilux collectie vindt u het passende zonweringdoek voor uw eigen zonneschijn.  
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Textiele zonweringen voor meer wooncomfort
Verticale designschermen van markilux bieden heel veel voordelen ten opzichte van traditionele zonwering-
systemen. Zij bieden effectieve bescherming tegen verblindende zonnestralen en verminderen  klimaatvriendelijk  
de opwarming van uw gebouw. Daarbij dompelen designschermen van markilux uw ruimtes in een zacht afgesteld 
daglicht, zonder de zon helemaal buiten te sluiten. Transparante zonweringdoeken zorgen voor een vrij  uitzicht 
terwijl tegelijkertijd nieuwsgierige blikken worden buitengesloten. Dat ze ook nog eens kinderlijk eenvoudig te 
 bedienen zijn of in de automatisering van het huis kunnen worden geïntegreerd, spreekt bij markilux bijna voor zich.

Het beste uitzicht met uw eigen sfeer
Zonweringdoeken van markilux beschermen tegen  
inkijk van buitenaf. Het uitzicht blijft behouden.

Modellen en opties
Zo individueel als uw wensen: kies de  markilux  
met de uitrusting die bij u thuis past. 

Effectieve bescherming tegen de zon
Verticale schermen van markilux bieden optimale bescherming tegen  
UV en veranderen verblindende zonnestralen in zacht daglicht. 

Uw volledig eigen zonneschijn.  
Drie goede redenen. Talloze mogelijkheden.
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markilux 620 sundrive
De geïntegreerde zonnemodule met krachtige  
accu voor de aandrijving van de afstandsbediende 
motor is optioneel verkrijgbaar.

| markilux 776 / 876
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Zo individueel als uw huis
Wie waarde hecht aan een stijlvolle inrichting, sluit zeker geen compromissen met betrekking 
tot het buitenaanzicht. Een verticaal cassettescherm van markilux is de perfecte symbiose van 
functionaliteit en design. In uitgedraaide toestand biedt het perfect opgespannen doek optimale 
bescherming tegen de zon, nieuwsgierige blikken en verblinding. Ingedraaid wordt het zonwering-
doek volledig door de cassette omhuld, zodat het tegen weersinvloeden en vuil is beschermd.

markilux verticale cassetteschermen.  
Mijn huis. Mijn stijl. Mijn markilux.

Perfecte doekspanning
Verticale cassetteschermen van markilux zijn afhankelijk van het model uitgerust met speciale 
gasdrukveren. Dit zorgt voor optimaal gespannen doek ook bij grote schermen en windbelasting.

MX  – 620 | 625 | 710 | 776 | 876
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Montage

Wandmontage
Het passende frame voor uw vensters.

Afstandsmontage
Houders en afdekkappen  
geven een perfekt totaalbeeld. 

Nismontage
Onopvallend en bijna onzichtbaar.

markilux tracfix        
De zijdelingse doekgeleiding zonder spleet tussen zonweringdoek en geleiders:  
voor een mooiere totale uitstraling en een betere windstabiliteit.
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MX  – 710
95 × 95 mm, doekgeleiding d.m.v. roestvrij stalen kabels 

MX  – 776
125 × 125 mm, doekgeleiding d.m.v. geleiders 

MX  – 620
95 × 110 mm, doekgeleiding d.m.v. geleiders, optioneel met markilux 
sundrive, de geïntegreerde zonnemodule voor de aandrijving van de 
afstandsbediende motor

MX  – 625
125 × 135 mm, doekgeleiding d.m.v. geleiders 

MX  – 876
Ø 130 mm, doekgeleiding d.m.v. geleiders

Modellen
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Klassiek scherm. Compacte cassette.
Uitgedraaid een klassieker, blikvanger en sierstuk op het huis. Ingedraaid beschermt de  
compacte cassette het doek en smelt het scherm onopvallend samen met de architectuur. 

markilux  
uitvalcassettescherm
max. 700 x 250 cm

Doekgeleiding
Uitval (80 / 100 / 120 / 150 cm)

Doekspanning
Roestvrij stalen gasdrukveer 

Montage
Wand / plafond / nis 
optioneel: standbuis 

Windweerstandsklasse 2
Windkracht 5 → 28 – 37 km/u 
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Beste bescherming tegen de zon met een goed uitzicht
Een klassiek cassettescherm dat beschermt tegen de zon en toch het uitzicht naar buiten behoudt.  
De uitvalarmen met gasdrukveren spannen het doek in een hoek tot 140 graden ten opzichte van het 
venster. Door het uitvalprofiel met veerondersteund sluitmechanisme sluit het scherm in één vlak  
onder de cassette. Voor montage op het balkon zijn tele scopische standbuizen verkrijgbaar.

markilux uitvalcassettescherm.  
Buitengewoon. En valt op.

MX  – 730
Hoekige doekcassette, 95 × 95 mm

MX  – 730
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De ideale combinatie van verticaal en uitvalscherm
In het bovenste deel verloopt de bescherming tegen de zon en voor privacy verticaal, onder kan  
de lichtinval flexibel worden bepaald door de valarmen. De hoogte van het verticaal te overdekken 
oppervlak kan worden ingesteld en voldoet aan uw persoonlijke wens om maximale schaduw te 
krijgen en tegelijk een optimaal zicht naar buiten.

markilux markisolette.  
De meest succesvolle combinatie  
van licht en schaduw. 

MX  – 740
Hoekige doekcassette, 95 × 95 mm, standaard met afdekkap:  
zorgt in ingedraaide toestand voor een strakke uitstraling.

MX  – 740
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Optiek en techniek elegant gecombineerd
Geleiders met hoogwaardig glijsysteem. Valarmen met gasdrukveertechniek  
en markilux beveiliging tegen opwaartse bewegingen.

markilux markisolette
max. 300 x 300 cm

Doekgeleiding
Geleider  
plus valarm (60 cm) 

Doekspanning
Roestvrij stalen gasdrukveer 

Montage
Wand / nis

Windweerstandsklasse 2
Windkracht 5 → 28 – 37 km/u 
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U weet wat u wilt
Wij laten uw wensen uitkomen. Vraag uw markilux vakpartner  
en laat u inspireren op markilux.nl

markilux driehoekscherm
maximaal 400 × 500 cm

Doekgeleiding
Geleiders  
plus trekkabel 

Doekspanning
Gasdrukveer inwendig

Montage
Afstand

Windweerstandsklasse 2
Windkracht 5 → 28 – 37 km/u 
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Slim systeem voor speciale oplossingen
Door de gepatenteerde clipbevestiging van de geleiders en de diverse consoles  
is montage buiten en binnen, verticaal, horizontaal of schuin mogelijk.

MX  – 893
Ronde doekcassette, Ø 115 mm,  
met borstelafdichting aan de doekuitgang. 

Bescherming tegen de zon en tegen inkijk voor bijzondere vensters
Driehoekige vensters of dakramen worden door markilux van op maat gemaakte zonwering 
voorzien. De robuuste volledige cassette beschermt het zonweringdoek tegen vervuiling.  
Het spansysteem met zeer scheurvaste trekkabels en geïntegreerde gasdrukveren zorgt in 
elke stand voor een optimale doekspanning. 

markilux driehoekscherm.  
Een topzonwering.

MX  – 893
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Elegant doek  
in harmonieuze kleuren. 
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Zonweringdoeken
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Één collectie, oneindige ideeën
Kies uw persoonlijke favoriete dessin uit zeven verschillende kleurenwerelden. 
Laat u bij uw keuze inspireren, enthousiasmeren en adviseren door uw markilux vakpartner.
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De mooiste stof 
tussen hemel en aarde.

| markilux visutex / perfotex

markilux zonweringdoeken
Het zijn de kleur en het karakter van het zonweringdoek die voor een bijzondere sfeer zorgen. Kleurnuances, 
patronen en structuureffecten zorgen afhankelijk van helderheid en kleur voor het speciale effect. Als  leidende 
producent van hoogwaardige zonweringdoeken met 100 jaar ervaring in de fabricage van textielen biedt 
 markilux een ongeëvenaarde veelheid. Het markilux textieldesignteam ontwikkelt steeds nieuwe dessins,  
die de actuele trend volgen en zich onderscheiden door tijdloosheid. Onder de meer dan 200 dessins in 
 thematisch afgestemde kleurenwerelden vindt u uw meest persoonlijke mooiste stof tussen hemel en aarde. 

Kunst. Vaardig.
Visuele highlights voor uw terras.  
Gelijk aan kunst. 
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markilux AR App, Doekzoeker en Doekstalenwinkel
markilux zonweringdoeken worden bij markilux zelf in Duitsland ontwikkeld, 
geproduceerd en getest. Uw lievelingsdoek ontdekt u tussen de meer dan 
200 doekdessins bij uw markilux vakpartner, met de markilux AR App en in de 
doekstalenwinkel op markilux.nl

Zo mooi kan functioneel zijn
Bij de fabricage van onze zonweringdoeken in sunsilk en sunvas laten wij 
niets aan het toeval over. Met de in eigen huis ontwikkelde coating geven 
wij het textiel de finishing touch. Dat geeft onze zonweringdoeken een 
 bijzonder lange levensduur en de benodigde weerstand tegen regen, licht  
en temperatuurschommelingen. Gecertificeerd volgens Oeko-Tex norm 100, 
markilux zonweringdoek is gegarandeerd vrij van kleurstoffen en chemicaliën 
die schadelijk zijn voor de gezondheid. 

Alle markilux zonweringdoeken van sunsilk en sunvas bieden bovendien 
met UPF 50+ de hoogst mogelijke bescherming tegen UV onder een 
scherm. De huideigen beschermingsfactor wordt met meer dan het  
50-voudige ondersteund. Zo kunt u zorgeloos genieten van zonnige dagen.

markilux zonweringdoeken. 
Kwaliteit – Made in Germany.
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Verlijmde zonweringdoeken
De ultrasone verlijmingstechniek zorgt voor een 
homogene uitstraling. De uitstekende water-,  
licht- en temperatuurbestendigheid verlengt de  
levensduur van het doek.

Zelfreinigend effect
Waterdruppels nemen vuildeeltjes op en rollen  
van het doek af (minimale hellingshoek van het 
scherm van 14 graden vereist). Voor jarenlang  
plezier van mooi textiel. 

Licht-, weer- en kleurbestendigheid
Geverfde hightech garens en een hoogwaardige 
afwerking van het doek, in eigen huis gerealiseerd, 
staan garant voor de mooiste schaduw ter wereld.

transolair
Het sunvas weefsel met speciale  gatentechnologie 
staat voor een aangename transparantie evenals een 
goede licht- en luchtdoor latendheid. Luchtverversing 
tussen doek en glas wordt gegarandeerd, de vorming 
van een warmtekussen wordt gereduceerd.  

perfotex
Ideaal voor serres. Ingeweven rietgaten zorgen  
ervoor dat het weefsel water- en luchtdoorlatend is.  

perla FR
Het vlamvertragende en waterdichte sunvas  
weefsel voldoet aan strenge brandvoorschriften. 

Gedetailleerde informatie over de 
typische eigenschappen van zonwering-
doeken is verkrijgbaar bij uw markilux 
vakpartner en in de actuele markilux 
zonweringdoekbrochure. 
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De schoonheid  
zit niet in de grootte,  
maar in de details.
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Framekleuren, bediening en opties 
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Verkeerswit  RAL 9016

RAL-kleur naar wens

Crèmewit-structuur 5233

Steengrijs-metallic 5215 Grijsbruin te vergelijken met RAL 8019

Havannabruin-structuur 5229

Blank aluminium RAL 9006

Antraciet-metallic 5204
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Dat zien we graag.  
Genuanceerd.

markilux schermkleuren
De framekleur van het scherm vult het kleureffect van het doek aan en 
creëert een ideale verbinding met de architectuur. Van verschillende 
wit-nuances tot tijdloos elegant antraciet hebt u de keuze uit een groot 
aantal kleuren. U wilt een heel bepalend kleuraccent zetten? Geen 
probleem! Wij maken graag het scherm van uw dromen volgens uw 
persoonlijke kleurenwens.  

Het maakt niet uit voor welke framekleur u kiest, een hoogwaardige 
poedercoating wordt gegarandeerd. 

Passend bij elke architectuur en uw wensen
Alle markilux schermkleuren worden zonder meerprijs geleverd.  
Wij maken, indien gewenst, graag speciale kleuren volgens RAL.
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Helemaal trendy. Sinds 1972.
Wij zijn verheugd u de nieuwe trend-
kleuren in het kader van het markilux 
jubileumjaar te kunnen voorstellen. 

HIGH 5 MX – 5 trendy speciale kleuren  
zijn beschikbaar tegen een aantrekkelijke 
standaardprijs zonder kleurtoeslag.  

Vind precies de tint die het beste bij  
uw persoonlijke stijl en uw huis past en 
profiteer van onze jubileumactie. 
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MX  – Jubileumkleuren

HIGH 5 MX  
Overtuig uzelf van het kleurenpalet  
van de trendy kleuren voor in het markilux 
jubileumjaar. Gedetailleerde informatie 
verkrijgt u bij een markilux vakpartner bij  
u in de buurt en op markilux.nl

New champagne metallic 5062

Real silver metallic 5051

Concept black 5095

Fine green 5073

Space blue metallic 5084

Elegantie – zwart op wit.

Harmonie in haar mooiste vorm.

Comfort van begin af aan.

Klassiek – verfijnd. Briljant understatement.
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Maak het u makkelijk.  
En comfortabel. 

markilux bedieningsgemak
Voor de hoogste eisen en alle weersomstandigheden. U hebt de keuze: 
handmatige bediening, aandrijving met motor of RTS/io-motor met 
afstandsbediening zijn afhankelijk van het model mogelijk. Optioneel 
zorgen zon-, wind- en regen sensoren voor weersafhankelijke aansturing 
van uw markilux  designscherm. Of u bedient het rechtstreeks, bijvoor-
beeld onderweg met smartphone of tablet. 

Uw markilux vakpartner staat bij alle vragen voor u klaar met advies  
en legt u graag uit, hoe u meerdere schermen aan  elkaar koppelt en  
met één enkele druk op de knop kunt bedienen.
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Ook u zult enthousiast zijn
markilux biedt een scala aan stijlvolle en intelligente oplossingen die uw woning in het beste zonnetje zetten.  
Alle informatie en vakkundig advies vindt u bij uw plaatselijke markilux vakpartner en via markilux.nl

markilux afstandsbediening
Perfecte bescherming tegen 
zon, inkijk en verblinding heel 
comfortabel met één druk op 
de knop. 

Huisautomatisering
Uw designschermen gewoon per 
smartphone of tablet aansturen  
– ook wanneer u onderweg bent.  
De slimme aansturing met  
io-techno logie per app maakt  
het mogelijk. 

Weersafhankelijke regeling
Met zon-, wind- en regensensor 
reageert uw markilux op elke 
weersomslag. Bij zon draaien  
de schermen automatisch uit,  
bij wind en regen in. 

Leverbaar afhankelijk van het model
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Zijscherm markilux 790
Beschermt tegen de laagstaande zon, tegen wind  
die van de zijkanten komt en tegen ongewenste blikken.  
Hoogte maximaal 250 cm. Uitval maximaal 450 cm.

markilux Volant-plus
De optimale optie voor extra schaduw onder uw glazen overkapping,  
in het uitvalprofiel van de markilux 779 / 879 geïntegreerd. 

Verticale designschermen
Ongewenste blikken en laagstaande zon gewoonweg uitbannen. 
Tegen weer en wind beschermd zitten. Langer van de warmte van  
de dag genieten. Aanvullende verticale designschermen van 
 markilux creëren uw perfecte leefruimte in de buitenlucht.

Meer markilux. Minder compromissen.
markilux opties en extra’s
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markilux warmtestraler
Warmte in één oogwenk en langer genieten van de avond.   
Naar keuze als vrijstaand model (1400 watt) of onder uw scherm  
gemonteerd (2500 watt, optioneel met drie dimniveaus). 

Vlak uitvalprofiel
Volledig uitgedraaid sluit het vlak af met de geleiders. 

Gekoppeld scherm
Een perfect afgestemd houderprogramma maakt het mogelijk om 
 meerdere schermen naast elkaar te monteren – voor extra veel schaduw.

markilux LED-spotline
Verandert de nacht in dag. Elegante, vrij monteerbare lichtlijst  
met gepoedercoate aluminium behuizing. De LED-spots kunnen 
gedraaid en gedimd worden. Leverbaar in twee lengtes:  
180 cm met 3 spots en 300 cm met 5 spots.

silentec-motor
Ongehoord zacht. Bij de markilux 8800 zorgt de  
speciale motor voor een bijzonder stille aandrijving. 

Leverbaar afhankelijk van het model

Afdekkappen voor geleiders
Schroefverbindingen verdwijnen.  
Voor een perfect totaalbeeld.



52 | 

Perfecte doekspanning
Een hoge doekspanning wordt door twee onafhankelijk van elkaar werkende,  
onzichtbare speciale gasdrukveren in het uitval profiel gewaarborgd.  

Meer vrijheid voor uw eigen plek.
markilux opties en extra’s
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markilux panoramaraam
U wilt onder uw terrasoverkapping tegen weer en wind 
beschermd zijn en toch van het vrije uitzicht naar buiten 
genieten? Voor de markilux 776 / 876 met tracfix bieden 
wij u het markilux panoramaraam aan.  
Maximale schermafmetingen 600 × 300 cm.  
Maximale hoogte van het panoramaraam ca. 135 cm.

Leverbaar afhankelijk van het model

markilux tracfix        
Eén van de vele verfijningen van markilux: de zijdelingse doekgeleiding 
zonder spleet tussen zonweringdoek en geleider. Voor een mooiere totale 
uitstraling en een betere windstabiliteit.
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Duidelijk overzicht.  
Voor een prachtig uitzicht.
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Technische informatie 
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Bovenglasschermen voor serres

* Afstandsbediening, slimme (app) of weersafhankelijke bediening mogelijk ** Opties deels niet onderling te combineren. 

markilux 770
Pagina 16

markilux 8800
Pagina 14

markilux 7800
Pagina 12 ***

markilux 8850
Pagina 15

markilux 870
Pagina 16

Max. breedte × uitval 700 × 450 cm / 500 × 700 cm 700 × 450 cm / 500 × 700 cm 650 × 400 cm / 500 × 500 cm 450 × 400 cm 450 × 400 cm

met tracfix 600 × 450 cm / 500 × 600 cm 600 × 450 cm / 500 × 600 cm

Cassetteafmetingen 200 × 160 mm Ø 187 mm Ø 187 mm 125 × 125 mm Ø 130 mm

Bediening  Bedrade motor Bedrade motor Bedrade motor Bedrade motor Bedrade motor 

optioneel  Draadloze motor*  Draadloze motor*  Draadloze motor*  Draadloze motor*  Draadloze motor* 

 silentec-motor  silentec-motor 

Doekgeleiding Geleiders Geleiders Geleiders Geleiders (tracfix) Geleiders (tracfix)

optioneel  tracfix  tracfix

Doekspanning Gasdrukveren Gasdrukveren Gasdrukveren Gasdrukveren Gasdrukveren

Montagetype Bovenglas Bovenglas Bovenglas / schilddak Bovenglas Bovenglas 

Windweerstandsklasse 3 3 2 3 3

komt overeen met windkracht   

Opties**

 Gekoppeld scherm  Gekoppeld scherm

*** markilux 7800 leverbaar vanaf zomer 2022
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markilux 779
Pagina 18

markilux 879
Pagina 18

600 × 450 cm / 400 × 600 cm 600 × 450 cm / 400 × 600 cm

600 × 450 cm 600 × 400 cm

125 × 125 mm Ø 130 mm

Handbediening Handbediening

 Bedrade motor  Bedrade motor 

 Draadloze motor*  Draadloze motor* 

Geleiders Geleiders

 tracfix  tracfix

Gasdrukveren Gasdrukveren

Onderglas Onderglas 

2 – 3 afhankelijk van de afmeting / 3 met tracfix 2 – 3 afhankelijk van de afmeting / 3 met tracfix

5 – 6 → 28 – 48 km/u 5 – 6 → 28 – 48 km/u

 LED-Spots  LED-Spots

cassette en / of doekondersteuningsbuis 

Doekondersteuningsbuis  LED-Line

 LED-Line in de cassette doekondersteuningsbuis en / of

doekondersteuningsbuis en / of geleiders

geleiders  Volant-plus 

 Volant-plus 

Onderglasschermen voor terrasoverkappingen

Voor de mooiste schaduw ter wereld
Configureer uw markilux design zonwering inclusief doek en optionele 
accessoires op markilux.nl of visualiseer uw droom zonwering live aan uw 
huis met de gratis markilux AR app. Uw markilux vakpartner geeft u ter 
plaatse persoonlijk advies, stelt een individuele offerte op en zorgt voor 
een vakkundige installatie. 

Zonwering Configurator

*** markilux 7800 leverbaar vanaf zomer 2022
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Max. breedte × uitval 400 × 300 cm 600 × 350 cm 500 × 350 cm 600 × 350 cm 600 × 350 cm

optioneel 300 × 400 cm 550 × 400 cm 400 × 600 cm 400 × 600 cm

Cassetteafmetingen 95 × 110 mm 125 × 135 mm 95 × 95 mm 125 × 125 mm Ø 130 mm

Bediening  Bedrade motor Bedrade motor Handbediening Handbediening Handbediening

optioneel  Draadloze motor*  Draadloze motor*  Bedrade motor  Bedrade motor  Bedrade motor

 Draadloze motor*  Draadloze motor*  Draadloze motor*

Doekgeleiding Geleider (tracfix) Geleider (tracfix) Roestvrij stalen kabel Geleider Geleider

optioneel  tracfix  tracfix

Doekspanning Zwaartekracht Zwaartekracht Zwaartekracht Gasdrukveer Gasdrukveer 

Montagetype Wand / nis** Wand / nis** Wand / plafond / nis Wand / nis / afstand Wand / nis / afstand

Staanderbevestiging Staanderbevestiging 

Windweerstandsklasse 3 2 – 3 2 2 – 3 2 – 3

komt overeen met windkracht  6 → 38 – 48 km/u 5 – 6 → 28 – 48 km/u 5 → 28 – 37 km/u 5 – 6 → 28 – 48 km/u 5 – 6 → 28 – 48 km/u

Opties   sundrive  Panoramaraam  Panoramaraam

tot max. 250 × 300 cm alleen met tracfix mogelijk alleen met tracfix mogelijk

Verticale cassetteschermen

markilux 710
Pagina 28

markilux 776
Pagina 28

markilux 876
Pagina 28

markilux 620
Pagina 28

markilux 625
Pagina 28

* Afstandsbediening, slimme (app) of weersafhankelijke bediening mogelijk ** Bevestiging direct door de geleiders – de cassette zit direct tegen de wand 
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700 × 250 cm 300 × 300 cm 400 × 500 cm

95 × 95 mm 95 × 95 mm Ø 115 mm

incl. afdekprofiel

Handbediening Handbediening Bedrade motor

 Bedrade motor  Bedrade motor  Draadloze motor*

 Draadloze motor*  Draadloze motor*

Uitvalarmen Geleider Geleider 

80 / 100 / 120 / 150 cm plus valarm (60 cm) plus trekkabel

Gasdrukveer Gasdrukveer Gasdrukveer 

Wand / plafond / nis Wand / nis Afstand

 Standbuizen

2 2 2

5 → 28 – 37 km/u 5 → 28 – 37 km/u 5 → 28 – 37 km/u

Uitval-cassettescherm Markisolette Driehoekscherm

markilux 730
Pagina 30

markilux 740
Pagina 32

markilux 893
Pagina 34

Laat u zich inspireren, enthousiasmeren, adviseren ...  
Ontdek alle mogelijkheden bij uw plaatselijke markilux vakpartner en op markilux.com
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markilux.nl

De beste onder de zon. Voor de mooiste schaduw ter wereld.
Innovatieve techniek en de hoogste kwaliteit, meerdere malen genomineerd en bekroond.  
Ideeën, uitvoerige informatie, professioneel advies en de mooiste zonweringdoekdessins  
vindt u bij uw markilux vakpartner of op markilux.nl


