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Még több funkció
A markliux filozófiája szerint semmi sincs, amin ne lehetne javítani.
Ennek a gondolatnak megfelelően születnek az innovációk is.
A cég egyik fejlesztése a Skylife nevet viselő napellenző, amely a
létező egyetlen, megtörhető homlokprofillal rendelkező árnyékonyoló
a piacon. A szerkezet előnye, hogy esős időben egyetlen mozdulattal
átalakítható, így a csapadékot akkor is elvezeti, ha a napellenzőnek
csak kis dőlésszöget állítottak.
A markilux arra is figyel, hogy a nehezen árnyékolható terek fölé
és üvegfelületekre is kerülhessen napellenző.
Számos előnnyel szolgálnak a szélességüknél nagyobb kinyúlással
rendelkező napellenzők, az ablaknapellenzők vagy a háromszög
árnyékolók.

Szabadidőnk soha sincs elegendő, ezért a
markilux kényelmi felszerelésekkel is megajándékozza Önt, így napellenzője a pihenés
során szinte magától működik.
Az elektromotoros mozgatásnak köszönhetően
Önnek nem kell kurblival fáradoznia a
ki és betekerések során, hiszen árnyékolója
egyetlen gombnyomásra működni kezd,
akár egy távirányító segítségével.
Az igazi kényelmet azonban azok a modern
automatikák jelentik, amelyek követik az
időjárás változásait.
Nem kell többé amiatt aggódnia, hogy drága
napellenzőjét tönkre teszi egy hirtelen jött
vihar, de azt sem kell többé figyelnie, hogy
a teraszt mikor kezdi felhevíteni az egyre
magasabban járó nap.
Az automatikus vezérlések minderre odafigyelnek Ön helyett, és napellenzőjét az
időjárásnak megfelelően mozgatják.

Még több hangulat
Még több árnyék
Előfordul, hogy még akkor is szívesen üldögélünk
a kertben, amikor a nap már alacsony jár. Gyakori
eset az is, hogy otthonunk teraszára az utcai
járókelők folyamatosan rálátnak. Mit is
kívánhatnánk ilyenkor jobban, mint több árnyékot.
A markilux napellenzői ezekre az esetekre is tudják
a megoldást.
A leereszthető drapériás árnyékolók a lenyugvó nap
sugaraitól, és a kíváncsi tekintetektől egyaránt
megóvnak bennünket.
Hasonló esetekben jelent praktikus megoldást az
oldal napellenző, ami egyben paravánként is
szolgálhat kedvenc balkonunkon.
Nyaranta talán a télikertekben van leginkább
szükség még több árnyékra, hiszen a nagy
üvegfelületeken keresztül felhevülő levegőt
nemcsak mi, de növényeink sem tűrik.
A markilux télikert árnyékolói akár a külső,
akár a belső térbe felszerelhetők.

Szeretne balkonjára is különleges hangulatot varázsolni?
Nem kell erről sem lemondania, hiszen a markilux gondoskodik arról,
hogy terasza egyedibb, szebb, különlegesebb legyen egy szép
napellenzőnek köszönhetően.
A high-tech hangulat kedvelőinek készülnek a különösen hosszú
élettartamot biztosító nemesacél szerkezetű napellenzők, amelyek
az egyedi esztétikumot ötvözik a kifogástalan minőséggel.
Akik szeretik élvezni a hosszú romantikus nyáréjszakákat,
mindazoknak ajánljuk a világító napellenzőt, amelynek homlokprofiljába épített kis halogénégők gondoskodnak a hangulatos
világításról a hold fénye mellett.
Ne feledkezzünk meg arról sem, hogy az esztétikus napellenzők
elengedhetetlen kelléke a kifogástalan vászon.
A markilux sunsilk anyagainak színei a napfény hatására még
intenzívebbé válnak, szinte életre kelnek.
A legújabb textíliák szépségük mellett rendkívül praktikusak is,
hiszen öntisztító felülettel rendelkeznek.

