
Zonnescherm in volledige cassette

Gewoon 
 van het leven genieten!

L O O K 
TOSCANA GRANDE

    “ … Dit is
         voor jou, mama. 
         voor          voor          voor jou,         voor jou,         voor mama. mama. mama
         voor          voor          voor jou,
 Speciaal van de 

        barbecuekampioen! ”



De perfecte werkverdeling op z’n zomers: 

mama dekt de terrastafel en maakt een lekkere 

salade klaar, zoonlief mag het vlees grillen en 

papa moet erna afruimen en de vaat doen. Puur 

geluk onder het zonnescherm!

De TOSCANA GRANDE is ontwikkeld voor middelgrote en grote terrassen. De ovale, 
moderne vorm van de cassette biedt in ingedraaide toestand optimale bescherming 
aan doek en techniek. Het tijdloze design geeft elke gevel een fraaie aanblik en kan 
met een framekleur en zonneschermdoek naar keuze worden gecombineerd. 

Voor nog meer comfort kunt u uw LOOK TOSCANA GRANDE uitrusten 
met volgende opties:

 ◗ Vario-volant
Variabele bescherming tegen zon 
en inkijk – het ‘rolgordijn’ aan het 
zonnescherm.

 ◗ afstandsbediening

 ◗ weerautomaat *

 ◗ lichtlijst

 ◗ terrasverwarming

 ◗ steunpoten

aangebrand ! ”

 “Cool, papa,   “Cool, papa,   “Cool, papa,   “Cool, papa,   “Cool, papa,  
hoe heet h

et wordt ! ”

    “Zoals je ziet :   

  niets is

* Mogelijke afmetingen en beperkingen alsmede het volledige elektronische toebehoren vindt u bij de technische gegevens in de actuele Lewens-prijslijst.



Toscana Grande – volledige cassette 
Technische 
details 

 ◗ De TOSCANA GRANDE wordt tot een 
breedte van 650 cm met slechts twee 
consoles aan wand of plafond beves-
tigd. De montage van de consoles is 
variabel, omdat de consoles dankzij 
de speciaal ontwikkelde kasthouders 
zijwaarts kunnen worden verschoven 
(afb. links).

 ◗ Het doekafdekprofiel zorgt voor een 
elegante afdekking van de doekrol.

VOLLEDIGE 
CASSETTE
De voorlijstbevestiging vormt een be-
trouwbare verbinding tussen armen en 
voorlijst en zorgt ervoor dat de hoek licht 
verstelbaar is. Knikarmen met een extreem 
hoge veerspanning zorgen voor een strak 
gespannen doek. In de armscharnieren 
zorgt een kunststof ommanteling voor een 
langere levensduur door de dubbele staal-
draden te beschermen tegen vuil en cor-
rosie.

Consoles

Doekafdekprofiel



Certificering
TÜV-gekeurde 
veiligheid

Kwaliteit en techniek 
volgens CE-norm

Geproduceerd 
en gemonteerd 
in Duitsland

Montage

TYPE VOLLEDIGE CASSETTE
Breedte 1-delig – max. 650 cm (tot max. 400 cm armlengte, 

 met 2 armen)
– max. 700 cm (tot max. 350 cm armlengte, 
 met 3 armen)
Let op! Andere breedtes bij  Vario-volant!

Koppelsystemen vanaf 701 cm systeembreedte 
(met sleufafdekking)

– Breedte 2-delig max. 1.300 cm (koppelsysteem)
– Breedte 3-delig max. 1.950 cm (koppelsysteem)

Uitvaldieptes (mo-
gelijke armlengtes)

150 / 200 / 250 / 300  / 350 / 400 cm
speciale armlengtes mogelijk (meerprijs)

Nauwkeurige productie in alle tussenliggende breedtes 
(tot op de centimeter)!

Aandrijving Motoraandrijving (elektromotor), 
windwerk (kegelwieloverbrenging) desgewenst 
mogelijk (minderprijs)

Leveringsomvang, 
bevestiging

incl. wandconsoles voor beton 
B25 C20/25 (voor pluggen: FAZ II M12)

Framekleuren – keuze uit 16 RAL-kleuren en 5 structuurlakken 
 (kleurentabel, zie LEWENS-prijslijst)
– zilverkleurig natuur: E6 / EV 1 geëloxeerd; 
 detailelementen zilverkleurig RAL 9006
– speciale RAL-kleur (meerprijs)
– speciale kleuren en effectlakken op aanvraag

Zonnescherm-
doeken

– uit onze LEWENS-collectie
– merkacryl, spinbadgeverfd, zeer kleurecht
– merkpolyester, spinbadgeverfd (meerprijs)
– kwaliteitsnaaigaren Tenara

Volant – standaard zonder volant
– volant mogelijk (meerprijs)

Extra uitrusting 1. draadloze afstandsbediening / elektromotor 
met geïntegreerde draadloze techniek

2. zon-/wind-/regenautomaat
3. lichtlijst (niet met 4.)

4. terrasverwarming (niet met 3. en 6.)

5. steunpoten
6. Vario-volant (niet met 4.)

– Hanghoogte: 150 en 200 cm
– Levering standaard met windwerk en

bespannen met acrylstof

Mogelijke afmetingen en beperkingen alsmede het volledige elektronische toebehoren 
vindt u bij de technische gegevens in de actuele Lewens-prijslijst.

Wand

Plafond

Dakspar

www.lewens-markisen.de
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Uw dealer geeft u graag advies:

Gewoon 
 van het leven genieten!

Technische kenmerken

T E C H N I E K
Garantie

5 jaar garantie 
op alle Lewens-
systeemonderdelen

L I F E -garantie

LEWENS-zonne-
schermen staan voor:

L.EVENSVREUGDE
I.NTELLIGENTIE 
F.LEXIBILITEIT 
E.LEGANTIE

jaar garant ie


