Idea
Creation
Design

Zadaszenia tarasów i ogródków kawiarnianych
Covering terraces and pavement cafés
Markizy
Awnings

O nas About us
Jesteśmy jednym z wiodących producentów
różnorodnych nośników reklamy. Pozycję
lidera zawdzięczamy przede wszystkim
zaufaniu naszych klientów, tworząc produkty
najwyższej jakości.
Nasza oferta obejmuje, m.in. systemy
zadaszeń tarasów i ogródków kawiarnianych,
parasole reklamowe, namioty, banery, ﬂagi,
kompleksowe wyposażenie ogródków
restauracyjnych i wiele innych.
Zadaszenia tarasów i ogródków
restauracyjnych pozwolą zaaranżować
wyjątkowe miejsce dla Twojej ﬁrmy.
Odpowiednio dobrane zadaszenie nie tylko
ochroni, ale również w optymalny sposób
zaprezentuje Twoją Markę.
Nieustannie inwestujemy w nowoczesne
technologie, aby jeszcze lepiej sprostać
Państwa wymaganiom i zapewnić,
że znajdą Państwo w nas kompetentnego,
wiarygodnego i niezawodnego partnera
dla swojego biznesu.

Idea
Creation
Design

www.litex.pl

We are one of the leading manufacturers of
various advertising media. Our leading
position is primarily due to the trust of our
customers, gained by creating products of the
highest quality.
Our offer includes systems for covering
terraces and pavement cafés, advertising
parasols, tents, banners, ﬂags, complete
equipment for restaurants with outdoor
seatings, and much more.
Covering terraces and pavement cafés will
enable you to arrange an exceptional place for
your company. Appropriately chosen covering
will not only protect but also optimally present
your Brand.
We constantly invest in new technologies to
better meet your requirements and ensure that
you will ﬁnd in us a complete, credible, and
reliable partner for your business.

Zadaszenia tarasów
i ogródków kawiarnianych
Covering Terraces and pavement cafés
2

Chcesz, aby Twoi Klienci czuli
się wyjątkowo?
Systemy zadaszeń tarasów i ogródków
kawiarnianych pozwolą, by Twoi klienci
czuli się dobrze w każdą pogodę! Stwórz
dodatkową przestrzeń dla Twojej Marki.

Do you want your customers
to feel special?
The systems of cov for covering tarraces
and pavement cafés will allow your customers
to feel comfortable in any weather!
Create extra space for your brand.
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Lagune Pure®
Minimalizm
i technologia

Minimalism
and Technology

Lagune® Pure to elegancka struktura tarasowa, wyposażona w wodoodporne zadaszenie,
zamontowane na systemowo dopasowanych kolumnach. System Lagune® Pure idealnie
komponuje się z każdą elewacją, dzięki starannie opracowanym i estetycznym elementom
mocującym. Cechą charakterystyczną Lagune® Pure jest brak połączenia między
kolumnami oraz brak zabudowy bocznej.
Lagune® Pure is an elegant terrace structure equipped with a waterproof rooﬁng mounted on
system-matched columns. The Lagune® Pure system suits every façade thanks to carefully
designed and aesthetic ﬁxing elements. A characteristic feature of Lagune® Pure is a lack
of connection between the columns and of side structure.
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Specyﬁkacja techniczna:

wymiary pojedynczego modułu:
• szerokość 4.0m (w wersji podwójnej 2x4m)
• wysięg do 5.0m
regulacja kąta pochyłu w zakresie 10 -35°
wysięg dachu poza podpory (opcjonalnie) – do 1m
Kolorystyka dowolna z palety RAL, malowanie proszkowe, konstrukcja aluminiowa
napęd elektryczny

Technical speciﬁcations:

single module dimensions:
• width 4.0 m (in the double version: 2x4m)
• outreach to 5.0 m
inclination angle adjustable from 10 to 35°
rooﬁng outreach beyond the support (optional)–1 m
Any colour from the RAL colour standard, powder coating, aluminium structure
electric drive

Lagune Pure®
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Simplicity
and functionality

Prostota
i fukcjonalność

Lagune®
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Lagune® to prosty i funkcjonalny system zadaszenia tarasów
i ogródków kawiarnianych, oparty na konstrukcji aluminiowej
z możliwością instalacji zintegrowanych rolet opartych na
technologii ZIP, tzw. Fixscreen.
Wykorzystanie takiego rozwiązania umożliwia doskonałą ochronę
przeciwsłoneczną, a także stanowi ochronę przed silnym wiatrem,
nawet do 120 km/h. Rolety XXL Fixscreen® sterowane
automatycznie, zapewniają idealne napięcie tkaniny, które
w połączeniu z systemem drenażowym pozwala podczas deszczu
odprowadzać wodę na zewnątrz konstrukcji.

Wyposażenie dodatkowe:

system szklanych ścian przesuwnych
panele przesuwne z drewnianymi żaluzjami Loggia®
kierunkowe promienniki ciepła z regulowaną mocą grzewczą
system głośników audio
stacja pogodowa
oświetlenie wbudowane w ramę konstrukcji

Lagune® is a simple and functional system for rooﬁng terraces and
café gardens based on an aluminium construction with a possibility
of installations integrated XXL Fix Screen roller blinds based on ZIP
technology called Fixscreen.
The use of such solution ensures not only excellent protection
against sunlight, but also provides protection against strong winds
of up to 120 km/h. The automatically controlled XXL Fixscreen®
roller blinds provide the perfect fabric tension which in combination
with the drainage system is used for draining rain water out of the
structure.
Accessories:

system of sliding glass walls
sliding panels with wooden Loggia® shutters
directional radiant heaters with adjustable heat output
audio speaker system
weather station
lighting built into the structure frame

Lagune®
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Nowoczesna
funkcjonalność

Modern
functionality

Azore®
Azore® to ekonomiczne zadaszenie tarasu, chroniące przed deszczem,
wiatrem i słońcem. Poprzez zastosowanie obrotowych lameli dopasowuje się
do każdej sytuacji pogodowej. Elegancka konstrukcja nadaje nowoczesnego
charakteru ogrodom i tarasom. Nieskomplikowana budowa sprawia, że Azore®
jest prosty w montażu, a dodatkowo może być przydomowym zadaszeniem
montowanym do elewacji lub stanowić konstrukcję wolnostojącą.
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Azore® is an economical terrace covering, providing protection from rain, wind,
and sunlight. By the use of rotating louvres, it adapts to every kind of weather
condition. The elegant design gives a modern feel to gardens and terraces.
The uncomplicated structure makes Azore® simple to assemble; what is more, it can
also be a covering mounted to a façade or constitute a freestanding structure.

Azore® pozwala skomponować przestrzeń dopasowaną do Twoich potrzeb.
Specyﬁkacja techniczna:

Lamele obrotowe (obracają się w zakresie 0 do 120 °), chronią przed wiatrem, słońcem i deszczem
Całkowicie płaski dach w pozycji zamkniętej
Proste sterowanie ręczne (korba), bez konieczności podłączania instalacji elektrycznej
Zintegrowany system odprowadzania wody poprzez zestaw rynien
Bardzo prosty i szybki montaż
Różne możliwości montażu:
• Wolnostojąca mocowana na 4 stopach
• Mocowana do elewacji z dwom stopami
Malowanie proszkowe strukturalne w dwóch kolorach: biały i czarny
Wymiary: 3,5 m x 4 m.

Aluminium patio canopy with rotatable aluminium roof louvers
Technical speciﬁcations:

Rotatable louvers (120°) which protect against wind, sun and rain
Completely ﬂat roof in closed position
Simple manual operation. No electricity necessary!
Standard integral gutter through which water is drained from the louvers to the columns:
the drainage column can be selected
Very simple and quick installation
Various mounting possibilities:
• Freestanding
• Wall-mounted pivot side to the wall
• Wall-mounted span side to the wall
Roof parts can be connected
Standard conﬁgurations of various mounting possibilities and with 1 or 2 (connected) roof parts
Powder coating (structure coating) in: warm black and white
Dimensions: 3,5 m x 4 m.

Azore®
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Algarve®
Algarve® to synonim elegancji i komfortu. Prosty i praktyczny system Algarve®
oparty jest na aluminiowej konstrukcji i wyposażony w obrotowe lamele, dzięki czemu
idealnie chroni przed mocnym słońcem i deszczem. Doskonale sprawdzi
się do zadaszenia prywatnych tarasów oraz powierzchni komercyjnych.
Obrotowe lamele sterowane są automatycznie i dają swobodę kontrolowania
wpadającego światła. Bogata paleta kolorów pozwala na dostosowanie
do indywidualnych potrzeb. Świetnie wpisuje się zarówno w nowoczesny,
jak i tradycyjny styl budownictwa.
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Algarve® is synonymous with elegance and comfort. The simple and practical
Algarve® system is based on an aluminium construction and comes with rotary ﬁns,
making it ideally protect against strong sunlight and rain. Perfect for rooﬁng private
terraces as well as commercial areas. Rotary ﬁns are controlled automatically and
give you the freedom to control the amount of incoming light. A wide range of colours
allows for customisation. Fits well in both modern and traditional construction style.

Wyposażenie dodatkowe:

system szklanych ścian przesuwnych
panele przesuwne z drewnianymi żaluzjami Loggia®
system osłon słoneczno/wiatrowych FIXSCREEN (zewnętrznych)
kierunkowe promienniki ciepła z regulowaną mocą grzewczą
system głośników audio
stacja pogodowa
oświetlenie funkcjonalne wbudowane w obrotowe lamele dachu
oświetlenie funkcjonalne wbudowane w ramę konstrukcji
lamele dachu wykonane z mlecznego szkła (maksymalnie 3 lamele na moduł)

Accessories:

system of sliding glass walls
sliding panels with wooden Loggia® shutters
system of sun/wind FIXSCREEN (external) shields
directional radiant heaters with adjustable heat output
audio speaker system
weather station
functional lighting built into the rotary roof ﬁns
functional lighting built into the structure frame
roof ﬁns made of milk glass (up to 3 ﬁns per module)

Algarve®
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Idealnie An ideal match
dopasowany to the needs
do potrzeb

Algarve®
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Poznaj swobodę
kreowania przestrzeni

Discover the freedom
of creating a space

Camargue®
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Camargue® to nieograniczone możliwości i swoboda tworzenia indywidualnego
zadaszenia tarasu czy wyspy w ogrodzie. Dzięki innowacyjnym rozwiązaniom
zadaszenie dowolnej przestrzeni nie będzie już problemem. Dach wykonany jest na
bazie obrotowych, aluminiowych lameli odbijających promienie słoneczne.
Camargue® pozwala na kreowanie przestrzeni w każdych warunkach.
Zastosowana w bocznych osłonach technologia ZIP chroni użytkowników przed
wiatrem. Konstrukcja Camargue® została zaprojektowania tak, aby z łatwością
odprowadzać wodę podczas deszczu. Doskonale sprawdzi się jako zadaszenie
tarasów, ogródków kawiarnianych, jak również w formie wolnostojącej altany.
Wyposażenie dodatkowe:

system szklanych ścian przesuwnych
panele przesuwne z drewnianymi żaluzjami Loggia®
kierunkowe promienniki ciepła z regulowaną mocą grzewczą
system głośników audio
stacja pogodowa
oświetlenie wbudowane w obrotowe lamele dachu lub w ramę konstrukcji
lamele dachu wykonane z mlecznego szkła (maksymalnie 3 lamele na moduł)

Camargue® means unlimited possibilities and freedom to create individual covering
of terraces or garden islands. Thanks to the innovative solutions, rooﬁng any area is
no longer a problem. The tarrace covering is designed on the basis of rotary,
aluminium ﬁns which reﬂect sunlight. Camargue® allows for creating spaces in any
conditions. The ZIP technology featured within the side shields protects the users
against wind. The Camargue® design has been developed so that it can easily drain
water during rain. It ﬁts perfectly as rooﬁng of terraces, pavement café, as well as in
the form of a free-standing gazebo.
Accessories:

system of sliding glass walls
sliding panels with wooden Loggia® shutters
directional radiant heaters with adjustable heat output
audio speaker system
weather station
lighting built into the rotary roof ﬁns or the structure frame
roof ﬁns made of milk glass (up to 3 ﬁns per module)

Camargue®
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Camargue®
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Pergole
Pergolas
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Doskonała ochrona
w każdych warunkach
Excellent protection
in all conditions

Pergole umożliwiają zadaszenie bardzo dużych powierzchni, które ze względu na swą wielkość nie nadają się
do osłonięcia standardową markizą. Pergole mogą funkcjonować zarówno jako konstrukcje samonośne, jak
również mogą być mocowane do ścian budynków. Często uzupełniane są bocznymi ściankami,
które zapewniają dodatkową ochronę przed wiatrem i deszczem. Pergole wykorzystywane są najczęściej
do zadaszenia ogródków restauracyjnych, altan ogrodowych i tarasów. Idealnie nadają się do nadruków
reklamowych.

Pergolas will allow you to cover very large surface areas which, due to their size, are not suitable to be covered
with a standard awning. Pergolas are often supplemented with side panels to provide wind and rain protection.
Pergolas are mostly used for covering pavement restaurant and terraces. They are perfect
for commercial printing.

Pergole
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Tekstylne osłony słoneczno-wiatrowe

Wind & Sun protection screens
Są to wielkogabarytowe rolety
z prowadzeniem tkaniny w prowadnicy
z zamkiem, tzw. ZIPem. Doskonale zdają
egzamin jako mobilne ściany zadaszeń
tarasów, jak również montowane
do stolarki okiennej odpowiednio chronią
przed słońcem. Sterowanie osłonami
realizowane jest za pomocą silnika
elektrycznego. Dzięki zastosowaniu
specjalnych tkanin możliwe jest wykonanie
rolet z tzw. krystalicznym oknem.
Okno wykonane jest z najwyższej jakości
stabilizowanej termicznie folii.
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They are large-size roller blinds with smooth
fabric movement in a guide with a locker,
the so-called ZIP. They are perfect as mobile
walls of terrace covering; mounted to
a window frame, they also serve as an
excellent sunlight protection. The protection
screens are controlled by an electric motor.
Thanks to use of special fabrics, it is
possible to make fabrics with the so-called
crystal window, imitating glass. The window
is made of thermally stabilised foil of the
highest quality.

Specyﬁkacja techniczna:

Szerokość maksymalna: 6000 mm
Wysokość maksymalna: 4800 mm
Maksymalna powierzchnia rolety: 22 m2
Odporność na wiatr:
dla rolet wolnostojących – 3 klasa odporności na wiatr do 60 km/h
dla rolet montowanych do ram okiennych do 130 km/h

Technical speciﬁcations:

Maximum width: 6000 mm
Maximum height: 4800 mm
Maximum area of a roller blind: 22 m2
Wind resistance:
for the freestanding roller blinds–resistance class 3, against wind up to 60 km/h
for the window frame-mounted roller blinds: up to 130 km/h

Tekstylne osłony
słoneczno-wiatrowe
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Markizy
Awnings
20

Idealne rozwiązanie
do zacienienia kawiarenek
i restauracji na wolnym
powietrzu, tarasów
przydomowych, domków
letniskowych, balkonów,
wystaw sklepowych.
They are perfect to give
shade protection in cafes,
restaurants, terraces,
summer houses,
balconies, shop windows.
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Markizy tarasowe
Terrace awnings

41

Markizy wolnostojące
Freestanding awnings

Markizy bezkasetowe / Non-cassette awnings

Andaluzja

22

Avangarde

41

Barcelona

24

Duetto Classic

43

Havana

26

Duetto Extra

46

Roma

28

Duetto Prestige

47

Venezia

30

Verona

32

Markizy półkasetowe / Half-cassette awnings

California

34

Markizy pełnokasetowe / Full-cassette awnings

Palermo

38
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Andaluzja
Zacienienie na miarę
hiszpańskich skwerów
Shading like in the Spanish
garden squares
To doskonała propozycja dla chcących uzyskać dużą
powierzchnię reklamową. Nowatorska konstrukcja
oraz możliwość uzyskania dwustopniowego kąta nachylenia
markizy sprawia, że markiza Andaluzja to doskonały
nośnik reklamy.
Stosowana do zadaszenia małych i średnich tarasów, witryn
sklepowych oraz ogródków kawiarnianych. Poszycie markizy
wykonane jest tkaniny odpornej na odbarwienia UV, dostępnej
w szerokiej gamie wzorów i kolorów.
A perfect offer for those who want to gain large advertising
space. The innovative design and a capacity to get a 2-degree
awning angle make the Andaluzja awning a perfect advertising
medium.
It is used as a covering for small and medium terraces,
shopfronts and pavement cafés. The awning sheathing is made
of fabric resistant to UV discolouration, available in a wide
range of patterns and colours.
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Specyﬁkacja techniczna:

minimalna szerokość – 2,8m
maksymalna szerokość – 6,0m
wysięg: 2,0m, 2,5m, 3,0m oraz 3,5m
regulacja kąta nachylenia markizy w przedziale od 5 do 30 stopni
(rekomendowany kąt nachylenia markizy 15 stopni)
kąt rozwarcia między dwoma płaszczyznami – 140 lub 170 stopni
sterowanie markizą za pomocą korby (opcjonalnie sterowanie
za pomocą pilota z wykorzystaniem silnika elektrycznego)
czujnik słoneczno-wiatrowy
czujnik wstrząsowy
standardowe kolory konstrukcji: kremowy (RAL 1013), biały (RAL 9016), brązowy (RAL 8017) oraz antracytowy,
na życzenie klienta konstrukcja malowana na dowolny kolor z palety RAL

Technical speciﬁcations:

minimum width–2.8 m
maximum width–6.0 m
outreach: 2.0 m, 2.5 m, 3.0 m, and 3.5 m
the awning angle adjustable from 5 to 30 degrees (the recommended awning angle is 15 degrees)
the included angle between two planes–140 or 170 degrees
the awning controlled with a crank (optional control with a remote by the use of an electric motor)
wind-sun sensor
vibration sensor
standard colours of the structure: cream (RAL 1013), white (RAL 9016), brown (RAL 8017), and anthracite
at the request of a customer, we provide any kind of printing

Andaluzja
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Barcelona
Harmonijny glamour
Harmonious glamour
Najbardziej popularna markiza bezkasetowa w ofercie Litex
Promo. Szczególnie ceniona przez klientów za możliwość
zadaszenia powierzchni o szerokości nawet do 12m
oraz wysięgu do 3,5m.
Stosowana do zadaszenia średnich oraz dużych tarasów,
witryn sklepowych oraz ogródków kawiarnianych. Poszycie
markizy wykonane jest z tkaniny odpornej na odbarwienia UV,
dostępnej w szerokiej gamie wzorów i kolorów. Na życzenie
klienta na poszyciu markizy nanosimy dowolne nadruki.
The most popular non-cassette awning in the Litex Promo offer.
Especially valued by the customers for its possibility to cover
the area of width up to even 12 m and outreach up to 3.5 m.
It is used as a covering for medium and large terraces,
shopfronts, and pavement cafés. The awning sheathing
is made of fabric resistant to UV discolourations, available
in a wide range of patterns and colours. At the request
of a customer, we provide any kind of printing.
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Specyﬁkacja techniczna:

minimalna szerokość – 3,0m
maksymalna szerokość – 12,0m
wysięg: 2,5m; 3,0m oraz 3,5m
regulacja kąta nachylenia markizy w przedziale od 0 do 60 stopni
(rekomendowany kąt nachylenia markizy 15 stopni)
sterowanie markizą za pomocą korby (opcjonalnie sterowanie
za pomocą pilota z wykorzystaniem silnika elektrycznego)
czujnik słoneczno-wiatrowy
czujnik wstrząsowy
dostępne kolory konstrukcji: kremowy (RAL 1013), biały (RAL 9016) oraz brązowy (RAL 8017)
konstrukcja wykonana z proﬁli aluminiowych malowanych proszkowo
standardowe kolory konstrukcji: kremowy (RAL 1013), biały (RAL 9016), brązowy (RAL 8017) oraz antracytowy,
na życzenie klienta konstrukcja malowana na dowolny kolor z palety RAL
Technical speciﬁcations:

minimum width–3.0 m
maximum width–12.0 m
outreach: 2.5 m; 3.0 m, and 3.5 m
the awning angle adjustable from 0 to 60 degrees (the recommended awning angle is 15 degrees)
the awning controlled with a crank (optional control with a remote by the use of an electric motor)
wind-sun sensor
vibration sensor
the structure made of powder coated aluminium proﬁles
standard colours of the structure: cream (RAL 1013), white (RAL 9016), brown (RAL 8017), and anthracite
at the request of a customer, we provide any kind of printing

Barcelona
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Havana
Bogate wzornictwo
Rich design
Markiza Havana odpowiada na potrzeby nawet
najbardziej wymagających klientów. Wzmocniona
konstrukcja pozwala otwierać markizę do wysięgu 4m.
Dzięki nowoczesnym technologiom możemy osłonić
przed słońcem powierzchnię 48m2. Markiza Havana
to idealne rozwiązanie do zadaszenia średnich
oraz dużych tarasów i ogródków kawiarnianych.
The Havana awning responds to the needs of even the
most demanding customers. The strengthened structure
allows for opening the awning to the outreach
of up to 4 m.
Thanks to the modern technologies, we can cover from
the sunlight the area of 48 m2. The Havana awning
is the perfect solution to cover medium and large
terraces, and pavement cafés.

26

Specyﬁkacja techniczna:

minimalna szerokość – 4,5m
maksymalna szerokość – 12,0m
wysięg: 3,5m oraz 4,0m
regulacja kąta nachylenia markizy w przedziale od 5 do 60 stopni (rekomendowany kąt nachylenia
markizy 15 stopni)
sterowanie markizą za pomocą korby (opcjonalnie sterowanie za pomocą pilota z wykorzystaniem silnika
elektrycznego)
czujnik słoneczno-wiatrowy
czujnik wstrząsowy
poszycie markizy wykonane z dralonu akrylowego, który charakteryzuje się wysoką odpornością
na odbarwienia UV
szeroka gama wzorów tkaniny
na życzenie klienta na poszyciu markizy nanosimy dowolne nadruki
standardowe kolory konstrukcji: kremowy (RAL 1013), biały (RAL 9016), brązowy (RAL 8017) oraz antracytowy,
na życzenie klienta konstrukcja malowana na dowolny kolor z palety RAL

Technical speciﬁcations:

minimum width–4.5 m
maximum width–12.0 m
outreach: 3.5 m and 4.0 m
the awning angle adjustable from 5 to 60 degrees (the recommended awning angle is 15 degrees)
the awning controlled with a crank (optional control with a remote by the use of an electric motor
wind-sun sensor
vibration sensor
the awning sheathing is made of the Dralon acrylic ﬁbre with a high resistance to UV discolourations
a wide range of fabric designs
standard colours of the structure: cream (RAL 1013), white (RAL 9016), brown (RAL 8017), and anthracite
at the request of a customer, we provide any kind of printing

Havana
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Roma
Dyskretna
innowacyjność
Discreet innovation
Bezkonkurencyjnie sprawdza się przy zacienieniu ciasnych
oraz małych powierzchni tarasowych, witryn sklepowych
czy balkonów.
Cechą charakterystyczną tej markizy jest zastosowany system
mijania ramion, dzięki temu można zadaszyć powierzchnię
o szerokości równej wysięgowi. Maksymalne wymiary markizy
to 3,5m szerokości oraz 3,5m wysięgu. Poszycie markizy
wykonane jest z tkaniny odpornej na odbarwienia UV.
Dostępna szeroka gama wzorów poszycia markizy.

It is a leading example of covering tight and small terrace
spaces, shopfronts or balconies.
A characteristic feature of this awning is the passing frames
system, thanks to which you can cover an area of the width
equal to the outreach. The maximum dimensions of the awning
are 3.5 m (width) and 3.5 m (outreach). The awning sheathing
is made of a fabric resistant to UV discolourations.
A wide range of awning sheathing patterns available.
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Specyﬁkacja techniczna:

minimalna szerokość – 1,65m
maksymalna szerokość – 3,5m
wysięg: 2,0m, 2,5m, 3,0m oraz 3,5m
regulacja kąta nachylenia markizy w przedziale od 5 do 80 stopni
(rekomendowany kąt nachylenia markizy 15 stopni)
sterowanie markizą za pomocą korby (opcjonalnie sterowanie za pomocą pilota
z wykorzystaniem silnika elektrycznego)
opcjonalnie (wyłącznie przy sterowaniu za pomocą silnika elektrycznego): czujnik słoneczno-wiatrowy,
czujnik wstrząsowy
konstrukcja wykonana z proﬁli aluminiowych malowanych proszkowo
standardowe kolory konstrukcji: kremowy (RAL 1013), biały (RAL 9016), brązowy (RAL 8017)
oraz antracytowy,
na życzenie klienta konstrukcja malowana na dowolny kolor z palety RAL
Technical speciﬁcations:

minimum width–1.65 m
maximum width–3.5 m
outreach: 2.0 m, 2.5 m, 3.0 m, and 3.5 m
the awning angle adjustable from 5 to 80 degrees (the recommended awning angle is 15 degrees)
the awning controlled with a crank (optional control with a remote by the use of an electric motor)
optional (only when controlling by the use of an electric motor): wind-sun sensor
vibration sensor
the structure made of powder coated aluminium proﬁles
standard colours of the structure: cream (RAL 1013), white (RAL 9016), brown (RAL 8017), and anthracite
at the request of a customer, we provide any kind of printing

Roma

29

Venezia
W stylu retro
Retro style
Bezkonkurencyjnie sprawdza się przy zacienieniu
ciasnych oraz małych powierzchni tarasowych, witryn
sklepowych czy balkonów.
Cechą charakterystyczną tej markizy jest zastosowany
system mijania ramion, dzięki temu można zadaszyć
powierzchnię o szerokości równej wysięgowi.
Maksymalne wymiary markizy to 3,5m szerokości
oraz 3,5m wysięgu. Poszycie markizy wykonane jest
tkaniny odpornej na odbarwienia UV. Dostępnej szeroka
gama wzorów poszycia markizy.
It is a leading example of covering tight and small
terrace spaces, shopfronts or balconies.
A characteristic feature of this awning is the passing
frames system, thanks to which you can cover an area
of the width equal to the outreach. The maximum
dimensions of the awning are 3.5 m (width) and 3.5 m
(outreach). The awning sheathing is made of a fabric
resistant to UV discolourations. A wide range of awning
sheathing patterns available.
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Specyﬁkacja techniczna:

minimalna szerokość – 1,65m
maksymalna szerokość – 3,5m
wysięg: 2,0m, 2,5m, 3,0m oraz 3,5m
regulacja kąta nachylenia markizy w przedziale od 5 do 80 stopni (rekomendowany kąt nachylenia
markizy 15 stopni)
sterowanie markizą za pomocą korby (opcjonalnie sterowanie za pomocą pilota z wykorzystaniem silnika
elektrycznego)
opcjonalnie (wyłącznie przy sterowaniu za pomocą silnika elektrycznego): czujnik słoneczno-wiatrowy,
czujnik wstrząsowy
konstrukcja wykonana z proﬁli aluminiowych malowanych proszkowo
standardowe kolory konstrukcji: kremowy (RAL 1013), biały (RAL 9016), brązowy (RAL 8017)
oraz antracytowy,
na życzenie klienta konstrukcja malowana na dowolny kolor z palety RAL

Technical speciﬁcations:

minimum width–1.65 m
maximum width–3.5 m
outreach: 2.0 m, 2.5 m, 3.0 m, and 3.5 m
the awning angle adjustable from 5 to 80 degrees (the recommended awning angle is 15 degrees)
the awning controlled with a crank (optional control with a remote by the use of an electric motor)
optional (only when controlling by the use of an electric motor): wind-sun sensor
vibration sensor
the structure made of powder coated aluminium proﬁles
standard colours of the structure: cream (RAL 1013), white (RAL 9016), brown (RAL 8017), and anthracite
at the request of a customer, we provide any kind of printing

Venezia
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Verona
Nowatorska estetyka
Innovative aesthetics
Nowoczesność i elegancja to cechy markizy Verona.
Dzięki innowacyjnym kształtom konstrukcji idealnie nadaje
się do zadaszenia tarasów nowoczesnych budynków.
Najnowsze rozwiązanie mocowania ramion do belki frontowej
markizy umożliwia użytkowanie tej konstrukcji w miejscach
narażonych na silne podmuchy wiatru. Maksymalne wymiary
markizy to 6,0m szerokości oraz 3,5m wysięgu.
Modernity, elegance, and functionality are the characteristic
features of the Verona awning. Thanks to the innovative
shapes of the structure, it is perfectly suited to cover terraces
in modern houses.
The latest method of mounting frames to the front beam of the
awning allows for using the structure in places susceptible
to strong winds. The maximum dimensions of the awning
are 6.0 m (width) and 3.5 M. (outreach)
.
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Specyﬁkacja techniczna:

duża wytrzymałość na podmuchy wiatru
minimalna szerokość – 3,0m
maksymalna szerokość – 6,0m
wysięg: 2,5m, 3,0m oraz 3,5m
regulacja kąta nachylenia markizy w przedziale od 5 do 65 stopni (rekomendowany kąt nachylenia
markizy 15 stopni)
sterowanie markizą za pomocą korby (opcjonalnie sterowanie za pomocą pilota
z wykorzystaniem silnika elektrycznego)
opcjonalnie (wyłącznie przy sterowaniu za pomocą silnika elektrycznego): czujnik słoneczno-wiatrowy
lub czujnik wstrząsowy
poszycie markizy wykonane z dralonu akrylowego, który charakteryzuje się wysoką odpornością
na odbarwienia UV
na życzenie klienta na poszyciu markizy nanosimy dowolne zadruki
standardowe kolory konstrukcji: kremowy (RAL 1013), biały (RAL 9016), brązowy (RAL 8017)
oraz antracytowy,
na życzenie klienta konstrukcja malowana na dowolny kolor z palety RAL
Technical speciﬁcations:

highly resistant to wind
minimum width–3.0 m
maximum width–6.0 m
outreach: 2.5 m; 3.0 m, and 3.5 m
the awning angle adjustable from 5 to 65 degrees (the recommended awning angle is 15 degrees)
the awning controlled with a crank (optional control with a remote by the use of an electric motor
optional (only when controlling by the use of an electric motor): wind-sun sensor or a vibration sensor
available structure colours: graphite and gold anode
the awning sheathing is made of the Dralon acrylic ﬁbre with a high resistance to UV discolourations
standard colours of the structure: cream (RAL 1013), white (RAL 9016), brown (RAL 8017), and anthracite
at the request of a customer, we provide any kind of printing

Verona
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California
California charakteryzuje się aluminiową konstrukcją i tkaniną
zamieszczoną w półkasecie. Markiza stanowić będzie doskonały
pomysł na zacienienie powierzchni tarasu, patio, czy też ogrodu.
Zaletą markizy w półskasecie jest to, że chroni ona poszycie
przed zniszczeniem przez niekorzystne warunki atmosferyczne
i przed zabrudzeniem. Do wyboru poszycia w bogatej palecie kolorów
i wzorów.
California is characterised by an aluminium structure and a fabric located
in a half cassette. The Marquis will be a perfect idea for shading the surface
of the terrace, patio or garden.
The advantage of the awning in a half cassette is that it protects
the sheathing from damage made by adverse weather conditions,
and from soiling and staining. A wide range of sheathing colours
and patterns to choose.
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Odkryj kalifornijską Discover the California
krainę kolorów land of colours

Specyﬁkacja techniczna:

minimalna szerokość – 3,1m
maksymalna szerokość – 7,2m
wysięg: 2,5m, 3,0m, 3,5m oraz 4,0m
regulacja kąta nachylenia markizy w przedziale od 5 do 60 stopni
(rekomendowany kąt nachylenia markizy 15 stopni)
sterowanie markizą za pomocą korby (opcjonalnie sterowanie
za pomocą pilota z wykorzystaniem silnika elektrycznego)
opcjonalnie (wyłącznie przy sterowaniu za pomocą silnika elektrycznego):
czujnik słoneczno-wiatrowy lub czujnik wstrząsowy
na życzenie klienta na poszyciu markizy nanosimy dowolne zadruki
standardowe kolory konstrukcji: kremowy (RAL 1013), biały (RAL 9016),
brązowy (RAL 8017) oraz antracytowy,
na życzenie klienta konstrukcja malowana na dowolny kolor z palety RAL
Technical speciﬁcations:

minimum width–3.1 m
maximum width–7.2 m
outreach: 2.5 m, 3.0 m, 3.5 m, and 4.0 m
the awning angle adjustable from 5 to 60 degrees (the recommended awning
angle is 15 degrees)
the awning controlled with a crank (optional control with a remote by the use
of an electric motor)
optional (only when controlling by the use of an electric motor):
wind-sun sensor, vibration sensor
standard colours of the structure: cream (RAL 1013), white (RAL 9016),
brown (RAL 8017), and anthracite
at the request of a customer, we provide any kind of printing

California
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California

36

California
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Palermo
Ochrona na najwyższym poziomie
The highest level of protection
To wyjątkowa markiza, w której zarówno poszycie jaki i ramiona
markizy chronione są przez szczelną kasetę. Markizy Palermo
wykonane są w pełni z aluminium odpornego na szkodliwe warunki
atmosferyczne. Wykorzystane rozwiązania konstrukcyjne
umożliwiają wykonanie markizy Palermo o szerokości do 5,4m
oraz wysięgu 3,0m.
It is an exceptional awning in which both the sheathing and the
frames are protected by a tight cassette. The Palermo sheathings
are fully made of aluminium resistant to harmful weather conditions.
The design solutions allows for making a Palermo awning with
a width of up to 5.4 m and outreach of 3.0 m.
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Specyﬁkacja techniczna:

minimalna szerokość – 3,0m
maksymalna szerokość – 5,4m
wysięg: 2,0m, 2,5m oraz 3,0m
regulacja kąta nachylenia markizy w przedziale od 5 do 60 stopni (rekomendowany kąt nachylenia markizy 15 stopni)
sterowanie markizą za pomocą korby (opcjonalnie sterowanie za pomocą pilota z wykorzystaniem silnika
elektrycznego)
opcjonalnie (wyłącznie przy sterowaniu za pomocą silnika elektrycznego):
czujnik słoneczno-wiatrowy
czujnik wstrząsowy
poszycie markizy wykonane z tkaniny odpornej na odbarwienia UV, dostępnej w szerokiej gamie wzorów i kolorów
na życzenie klienta na poszyciu markizy nanosimy dowolne zadruki
standardowe kolory konstrukcji: kremowy (RAL 1013), biały (RAL 9016), brązowy (RAL 8017) oraz antracytowy,
na życzenie klienta konstrukcja malowana na dowolny kolor z palety RAL

Technical speciﬁcations:

minimum width–3.0 m
maximum width–5.4 m
outreach: 2.0 m; 2.5 m, and 3.0 m
the awning angle adjustable from 5 to 60 degrees (the recommended awning angle is 15 degrees)
the awning controlled with a crank (optional control with a remote by the use of an electric motor)
optional (only when controlling by the use of an electric motor):
wind-sun sensor
vibration sensor
The awning sheathing is made of fabric resistant to UV discolourations, available in a wide range
of patterns and colours
standard colours of the structure: cream (RAL 1013), white (RAL 9016), brown (RAL 8017), and anthracite
at the request of a customer, we provide any kind of printing

Palermo
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Palermo
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Avangarde
Futurystyczny minimalizm
Futuristic minimalism
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Specyﬁkacja techniczna:

minimalna szerokość – 2,0m
maksymalna szerokość – 3,1m
maksymalna długość - 6,0m
regulacja kąta nachylenia dachu konstrukcji
dostępne kolory konstrukcji: antracytowy
poszycie zadaszenia wykonane z tkaniny membranowej PCV
na życzenie klienta na poszyciu markizy nanosimy dowolne zadruki

Technical speciﬁcations:

minimum width–2.0 m
maximum width–-3.1 m
maximum length–6.0 m
adjustable roof angle
available colours of the structure: anthracite
the awning sheathing made of PCV membrane fabric
at the request of a customer, we provide any kind of printing

Avangarde
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Duetto Classic
Klasyka w nowoczesnym wydaniu
Classics in a modern form
43

Markizy Duetto Classic to swoboda kreowania przestrzeni, bez konieczności mocowania
konstrukcji do elewacji budynku. Najchętniej wykorzystywane są w ogródkach
restauracyjnych i na tarasach, z uwagi na ogromną powierzchnię poszycia, zapewniającą
doskonałą ochronę przed słońcem i deszczem. Warto wspomnieć, że w razie potrzeby
istnieje możliwość łączenia konstrukcji Duetto w zestawy.
The Duetto Classic awning is the freedom to create space, without the need to mount the
structure to the building façade. Most often used in pavement cafés and terraces, due to the
enormous sheathing area providing a perfect protection from sunlight and rain.
It is worth mentioning that it is possible to combine Duetto structures in sets.

Specyﬁkacja techniczna:

minimalna szerokość – 3,0m
maksymalna szerokość – 12,0m
wysięg: 2x2,0m, 2x2,5m 2x3,0m, 2x3,5m
regulacja kąta nachylenia markizy w przedziale od 5 do 60 stopni
(rekomendowany kąt nachylenia markizy 15 stopni)
sterowanie markizą za pomocą korby (opcjonalnie sterowanie za pomocą
pilota z wykorzystaniem silnika elektrycznego)
opcjonalnie (wyłącznie przy sterowaniu za pomocą silnika elektrycznego):
czujnik słoneczno-wiatrowy lub czujnik wstrząsowy
dostępne kolory konstrukcji: kremowy (RAL 1013), biały (RAL 9016) oraz antracytowy
Poszycie markizy wykonane z tkaniny markizowej – dralonu akrylowego,
który charakteryzuje się wysoką odpornością na odbarwienia UV
na życzenie klienta na poszyciu markizy nanosimy dowolne zadruki
Technical speciﬁcations:

minimum width–3.0 m
maximum width–12,0m
outreach: 2x2.0 m, 2x2.5 m 2x3.0 m, 2x3.5 m
the awning angle adjustable from 5 to 60 degrees (the recommended awning
angle is 15 degrees)
the awning controlled with a crank (optional control with a remote by the use
of an electric motor)
optional (only when controlling by the use of an electric motor):
wind-sun sensor, vibration sensor
available colours of the structure: cream (RAL 1013), white (RAL 9016),
and anthracite
The awning sheathing made of an awning fabric – the Dralon acrylic ﬁbre with
a high resistance to UV discolourations
at the request of a customer, we provide any kind of printing

Duetto Classic
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Duetto Classic
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Duetto Extra
Specyﬁkacja techniczna:

Multifunkcjonalny design
Multifunctional design
Markizy Duetto Extra to prostota i multifunkcjonalność. Duetto Extra oparta jest
na konstrukcji półkasetowej, z jedną wspólną rurą nawojową dzięki czemu
jednocześnie możemy otwierać oba boki markizy. System daje ogromne możliwości
nadruku, co sprawia, że jest idealnym nośnikiem reklamy.
The Duetto Extra awnings are the simplicity and multifunctionality. Duetto Extra is
based on a half-cassette structure, thanks to which we can open both sides of the
awning. The system provides a lot of printing possibilities which makes it a perfect
advertising medium.

minimalna szerokość – 4,0m
maksymalna szerokość – 6,0m
wysięg: 2x3,0m
regulacja kąta nachylenia markizy w przedziale od 5 do 45 stopni
(rekomendowany kąt nachylenia markizy 15 stopni)
sterowanie markizą za pomocą korby (opcjonalnie sterowanie za pomocą pilota
z wykorzystaniem silnika elektrycznego)
opcjonalnie (wyłącznie przy sterowaniu za pomocą silnika elektrycznego):
czujnik słoneczno-wiatrowy lub czujnik wstrząsowy
dostępne kolory konstrukcji: biały (RAL 9016)
poszycie markizy wykonane z tkaniny markizowej – dralonu akrylowego,
który charakteryzuje się wysoką odpornością na odbarwienia UV
na życzenie klienta na poszyciu markizy nanosimy dowolne zadruki

Technical speciﬁcations:

minimum width–4.0 m
maximum width–-6.0 m
outreach: 2 x 3.0 m
the awning angle adjustable from 5 to 45 degrees (the recommended awning angle
is 15 degrees)
the awning controlled with a crank (optional control with a remote by the use
of an electric motor)
optional (only when controlling by the use of an electric motor):
wind-sun sensor
vibration sensor
available colours of the structure: white (RAL 9016)
the awning sheathing made of an awning fabric – the Dralon acrylic ﬁbre with a high
resistance to UV discolourations
at the request of a customer, we provide any kind of printing
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Duetto Prestige
Maksymalny wymiar reklamy
The maximal dimension of advertising
Markizy Duetto Prestige traﬁą w gust nawet wymagających klientów. System składa się z nowoczesnej
aluminiowej konstrukcji nośnej oraz dwóch markiz pełnokasetowych. To idealna propozycja zacienienia dużych
powierzchni. Duetto Prestige to również funkcjonalna i estetyczna forma reklamy.
The Duetto Prestige awning will suit the taste of even the most demanding customers. The awning consists of a
modern support structure and two full cassette awnings. It is a perfect suggestion to shade large terrace or
pavement café areas. Duetto Prestige is also a functional and aesthetic form of advertisement.
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LITEX Promo Sp. z o.o.
ul. Staroprzygodzka 117
63-400 Ostrów wielkopolski, POLAND
tel.: +48 62 737 57 00
fax: +48 62 737 57 08
markizy@litex.pl

www.litex.pl

Specyﬁkacja techniczna:

minimalna szerokość – 4,0m
maksymalna szerokość – 6,0m
wysięg: 2x3,0m
regulacja kąta nachylenia markizy w przedziale od 5 do 45 stopni (rekomendowany
kąt nachylenia markizy 15 stopni)
sterowanie markizą za pomocą korby (opcjonalnie sterowanie za pomocą pilota
z wykorzystaniem silnika elektrycznego)
opcjonalnie (wyłącznie przy sterowaniu za pomocą silnika elektrycznego):
czujnik słoneczno-wiatrowy lub czujnik wstrząsowy
dostępne kolory konstrukcji: antracyt
poszycie markizy wykonane z tkaniny markizowej – dralonu akrylowego, który charakteryzuje
się wysoką odpornością na odbarwienia UV
na życzenie klienta na poszyciu markizy nanosimy dowolne zadruki

Technical speciﬁcations:

minimum width–4.0 m
maximum width–-6.0 m
outreach: 2 x 3.0 m
the awning angle adjustable from 5 to 45 degrees (the recommended awning angle is 15 degrees)
the awning controlled with a crank (optional control with a remote by the use of an electric motor)
optional (only when controlling by the use of an electric motor):
wind-sun sensor
vibration sensor
available colours of the structure: anthracite
the awning sheathing made of an awning fabric – the Dralon acrylic ﬁbre with a high resistance to
UV discolourations
at the request of a customer, we provide any kind of printing

Duetto Prestige
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