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Doskonała atmosfera

Zawsze w centrum wydarzeń –
kierownictwo firmy Lewens
(od lewej): Dr. Clemens Janning

Dla nas, jako profesjonalnego producenta i użytkownika markiz,
są one więcej niż tylko osłoną przeciwsłoneczną czy ochroną

Götz Albrecht Lewens
Michael Paulsen

prywatności. Markizy zastosowane na tarasie lub balkonie stwarzają
odczuwalną wszystkimi zmysłami atmosferę oraz wyjątkowy klimat:
filtrowane światło, przyjemne temperatury, uczucie przebywania
zarazem na zewnątrz, jak i wewnątrz. Wszystko to ma zapewnić
naszym klientom wyjątkową przyjemność ich użytkowania.
W Ludwigslust produkujemy wysokiej jakości markizy i systemy
dachów szklanych, które zostały przemyślane w każdym szczególe
i dopasowane do potrzeb klientów.
Ściśle współpracujemy z firmami branżowymi. Odpowiadają one za
dostarczenie i montaż naszych systemów oraz ewentualne przeglądy
serwisowe. W ten sposób, każdy z nas robi to, co potrafi najlepiej,
aby klienci mogli w prosty i bezpieczny sposób rozkoszować się życiem
na tarasie lub balkonie.
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Perfekcyjne rozwiązania dla młodych i starszych,
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dla dużych i małych – dostarczamy najwyższej jakości markizy
przygotowane do montażu, jak i komponenty do ich produkcji.

Zawsze coś nowego
na słońce
Świat markiz Lewens
Firma Lewens jest producentem pełnego asortymentu systemów
przeciwsłonecznych. Zajmujemy się markizami kompleksowo: od budowy
komponentów do produktu końcowego. Oferujemy gotowe rozwiązania
spełniające prawie wszystkie oczekiwania klientów. W razie potrzeby
jesteśmy w stanie zrealizować również specjalne zamówienia.
Dostarczamy markizy z ramionami przegubowymi oraz do przysłaniania
płaskich powierzchni poziomych, takich jak ogrody zimowe, o zmiennych
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Parasole słoneczne istnieją od XVII w. Słowo
markiza wywodzi się jednak prawdopodobnie
z Francji. W roku 1750 rozstawiano specjalne
żagle słoneczne dla pewnej szlacheckiej
damy, w języku francuskim nazywanej
„Marquise“, gdy ta odwiedzała obóz
wojskowy swojego męża.

długościach i szerokościach do 7 metrów, markizy boczne oraz fasadowe
– w wielu atrakcyjnych wzorach
wysokiej jakości tkanin, od
klasycznych do nowoczesnych,
z falbaną lub bez, zaś konstrukcje
markizowe oferujemy w kolorystyce
RAL lub lakierowane proszkowo
lakierem strukturalnym.
W naszej ofercie znajduje się nadto dodatkowe wyposażenie: od
czujników słońca i wiatru, przez piloty do zdalnego sterowania drogą
radiową i homecontrol, aż do promienników ciepła i oświetlenia na
przytulne wieczory.
Obojętnie czy na taras, do ogrodu, na balkon, na okno czy fasadę,
do ogrodu zimowego, bądź gastronomii – nasi doradcy handlowi
pomogą Państwu w podjęciu najlepszej decyzji. Chętnie doradzą
oraz odpowiedzą na każde pytanie. Na pewno znajdziemy odpowiednie
rozwiązanie.
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Obojętnie czy ze zintegrowaną
markizą czy bez – dachy szklane
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firmy Lewens są stabilne, trwałe
i przedłużają tzw. sezon ogrodowy.

Wszystko dobrze
przemyślane
Szklane dachy Lewens otwierają nowe horyzonty
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Już w XVII w. budowano konstrukcje

z drzewa, ewentualnie z metalu i szkła –

Spędzanie czasu wolnego na otwartym powietrzu niezależnie od

tak zwane oranżerie, które służyły do

pogody oraz rosnąca tendencja wykorzystania tarasu, jako dodatkowej

przezimowania książęcych kolekcji drzew

powierzchni salonu, cieszy się coraz większą popularnością.
Systemy dachów szklanych serii Murano zapewniają różnorodność pod
względem formy architektonicznej i możliwości projektowania. Zgodnie

cytrusowych, jak i egzotycznych roślin.
Oprócz celów hodowlanych spełniały również
funkcję reprezentacyjną oraz służyły do
organizacji bankietów i innych rozrywek.

z odpowiednimi strefami obciążenia śniegiem i typem budowy, możliwe
są tylko zabudowy o pojedynczych polach składających się z jedynie
dwóch podpór o szerokości do 7 metrów i głębokości do 5 metrów.
Obojętnie czy kompaktowy i nowoczesny, z podporami odprowadzającymi wodę lub z występem dachowym, jednoczęściowy lub modułowy,
ze zintegrowaną markizą lub bez – Państwa klienci znajdą u nas
wielowariantowe formy zabudowy, opcjonalnie również z dodatkowymi
ściankami bocznymi. Ponieważ wszystkie dachy szklane są wykonywane
na wymiar, możemy spełnić także specjalne życzenia Państwa klientów,
np.: wykonać warunki zabudowy dla wybranej lokalizacji.
Produkowane przez nas dachy szklane są na życzenie klientów
lakierowane proszkowo w wielu kolorach oraz lakierach strukturalnych.
Natomiast dla markizy zintegrowanej w systemie Murano Integrale
oferujemy do wybory tkaniny markizowe z kolekcji firmy Lewens.
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W czasach antycznych znane były ogromne żagle
przeciwsłoneczne z płótna żaglowego, które
tworzyły nad rzymskim Koloseum tak zwane
„Velarium“. Były one przymocowane do masztów
i rozkładane przez ponad 1000 marynarzy.
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Produkcja dachów szklanych
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Najmłodszym sektorem działalności przedsiębiorstwa jest produkcja
dachów szklanych. Przywiązujemy
ogromną wagę do precyzji docięcia, dokładności dopasowania
wszystkich elementów oraz przygotowania zestawów do zabudowy
spełniających najważniejsze wymogi tak, żeby montaż u klienta
przebiegał perfekcyjnie.

Przyjmowanie zamówień
Dziesięć uprzejmych doradczyń klienta
przyjmuje Państwa zamówienia i zapytania
ofertowe. Kompetentnie, pewnie i szybko
tak, aby zamówiony towar dotarł jak najszybciej do klienta.
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Osłony przed słońcem
i deszczem na

22.000 m 2

Magazyn i przycinanie
Na regałach wysokiego składowania magazynowane są profile do naszych produktów
- w każdej chwili dostępne do cięcia i produkcji.
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Pakowanie i wysyłka

Montaż

Wyjście towarów jest tak zorganizowane,
że wszystko trafia tam, gdzie powinno.
Produkty zostają przygotowane do wysyłki
i wyruszają doskonale zabezpieczone do
klienta.

Na skonstruowanych przez
firmę Lewens stanowiskach
montowane są markizy z
dużym wyczuciem, zdolnością
i technicznym know - how.
Skomputeryzowana produkcja
łączy się tutaj z precyzyjną
pracą ręczną.

6

5

5
8

Technika i projekt
Na początku należy wykonać techniczną konstrukcję, naszkicować i
dokładnie obliczyć idealne wymiary
i funkcje. Współgrają tutaj skomputeryzowana praca, doświadczenie
oraz wyobraźnia.

Produkcja części
W sektorze przedsiębiorstwa zajmującym
się produkcją części wytwarzane są m.in.
własne ramiona przegubowe do markiz firmy Lewens. Ważne są tutaj: dokładność,
know - how i perfekcyjne użycie materiału.
Każda część jest istotna i każda z nich musi
pasować - nie mniej więcej, tylko bardzo
dokładnie.
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Lakiernia proszkowa
Ten obszar działalności został uruchomiony
w 2011 roku. Supernowoczesna lakiernia
proszkowa oferuje setki kolorów i lakierów
strukturalnych. Nasze markizy oraz dachy
szklane dostępne są w 21 kolorach standardowych – bez dopłaty.

Produkcja poszyć

4

Długości pasów poszyć markizowych zostają wymierzone przy
użyciu nowoczesnych urządzeń,
następnie są one przycinane,
zszywane lub sklejane najnowszą
techniką. Przed montażem poszycia markizowego zostaje ono raz
jeszcze sprawdzone pod względem
wad materiału i zgodności z zamówieniem.
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Najwyższa jakość
na wyciągnięcie ręki
Ramiona przegubowe Lewens
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Największa markiza świata z ramionami

Markizy z ramionami przegubowymi zostały opracowane przez firmę

przegubowymi została zbudowana do celów

Lewens. Znajdujące się wewnątrz elastyczne linki i sprężyny nacią-

reklamowych na targi R+T w 2009 roku.

gowe, utrzymują bardzo wysokie naprężenie. Ramiona są „sercem”

Olbrzymią osłonę przeciwsłoneczną o
powierzchni 105 m 2 można było nawet

markiz, które od wielu lat przekonują swoją jakością, niezawodnością

dojrzeć z lecącego samolotu. Jednak

i trwałością. Warto zaznaczyć, że podwójne linki stalowe w środkowym

największym systemem zacieniającym

przegubie ramion odpowiadają normom jakościowym stosowanym

świata jest i pozostanie księżyc, gdy stoi

w branży lotniczej. Izolacja z tworzywa sztucznego zapobiega zabrudze-

dokładnie między słońcem, a ziemią.

niom i korozji wskutek oddziaływania środowiska. Dzięki jej zastosowaniu można osiągnąć trzykrotnie wyższą żywotność linek.

Lakiernia proszkowa
W nowoczesnej lakierni proszkowej części aluminiowe otrzymują
własny wygląd, tzn. wybrany przez Państwa kolor. Do wyboru są
setki odcieni. Gotowe markizy oferowane są w 21 najpopularniejszych
kolorach, standardowo bez dopłaty. Najwyższej jakości lakier proszkowy jest szczególnie odporny na promienie UV oraz warunki pogodowe,
co sprawia, że utrzymuje się dłużej niż większość lakierów ciekłych.
Powłoki zostają utwardzone w temperaturze 200 C°, zaś przetworzone odpady chemiczne są przyjaźnie dla środowiska utylizowane i nie
docierają do sieci kanalizacyjnej.

Produkcja poszyć
W produkcji poszyć markizowych stosowane są najnowsze techniki
tkackie, jak również technologia klejenia ultradźwiękowego. Poszycia
markizowe w procesie produkcji są całkowicie rozkładane na płasko
(nie zwinięte), dzięki czemu ich konfekcjonowanie odbywa się bez
zniekształceń. Poszycie i falbana wykonane są z jednego brytu,
by zagwarantować powtarzalność raportu. Impregnowane tkaniny
markizowe z kolekcji firmy Lewens nie pochłaniają wody oraz są
odporne na zabrudzenia.
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Precyzja i technika
Podstawą do perfekcyjnego funkcjonowania naszych produktów jest,
oprócz użycia wysokiej jakości materiałów i dobrze przemyślanych
konstrukcji, precyzja docięcia i produkcji części. Te prace wykonują
skomputeryzowane urządzenia, które pracują z ogromną dokładnością.

Montaż markiz
Markizy firmy Lewens montowane są na skonstruowanych przez nas
stanowiskach montażowych. Potrzeba do tego dużo wyczucia, zdolności
i technicznego know - how. Każda markiza przechodzi przez proces
kontroli jakości, podczas którego sprawdzane są
wszystkie jej funkcje tak, żeby nasz zakład opuszczały wyłącznie produkty nienagannej jakości.

Produkcja dachów szklanych
W tym najmłodszym sektorze zostały przygotowane
wszystkie niezbędne części do oferowanych przez
naszą firmę systemów dachów szklanych w postaci zestawów do zabudowy. Ponieważ panele szklane montowane są do konstrukcji dachów dopiero
na miejscu u klienta, najważniejszym czynnikiem jest precyzyjne docięcie
i najwyższa dokładność dopasowania wszystkich komponentów tak, żeby
montaż przebiegał sprawnie, a klient był zadowolony z efektu końcowego.

Pakowanie i wysyłka
Mając na uwadze, by wszystkie nasze produkty dotarły do klientów
w nienagannym stanie, zarówno komponenty, zestawy dachów szklanych
do zabudowy, czy gotowe markizy, zostają bardzo starannie spakowane.
Dzięki temu zamówione towary perfekcyjnie zabezpieczone wyruszają do
firm branżowych spedycją lub samochodami ciężarowymi wchodzącymi
w skład naszego taboru.
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Historia sukcesu
„made in Germany“
Firma Lewens Sonnenschutz-Systeme GmbH & Co. KG została założona
w roku 1998 w Ludwigslust przez pana Götz Albrecht Lewens, obecnie
prezesa firmy. Wszystko rozpoczęło się od powierzchni produkcyjnej
zajmującej 2000 m2 i prowizorycznego biura w prywatnym mieszkaniu
założyciela firmy.
1998

Obecnie firma Lewens zajmuje powierzchnię ok. 22.000 m 2 i zatrudnia ponad 160 pracowników. Wysokiej jakości markizy oraz systemy
dachów szklanych produkowane są w naszym zakładzie od początku
do końca – od projektu, poprzez konfekcję tkanin, aż do montażu.
Z początkiem roku 2011 firma Lewens uruchomiła własną lakiernię
proszkową. Dzięki temu możemy oferować konstrukcje markiz
w setkach kolorów oraz lakierach strukturalnych. Najmłodszym
sektorem działalności przedsiębiorstwa jest produkcja dachów
szklanych, która została uruchomiona w 2012 r.
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tel.
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e-mail info@lewens-markisen.de
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