rõdumarkiis

Italia
KASSETT
RULOOTORU

läbimõõt 70 mm

PAIGALDUSKOHT

sein, lagi

VÄLJAULATUVUS

1,0 m; 1,4 m; 1,8 m

MAKSIMUMVÄLJAULATUVUS

1,8 m

MAKSIMUMLAIUS

5,0 m

LIIGENDTOED

allalangevad, alumiiniumist, vedruga

LISAVARUSTUSENA
KAITSEKATE

ei

KONSTRUKTSIOONI
VÄRVIVALIK

pulbervärvitud: valge

KANGAS

üle 150 mustri

ALLÄÄRIS

standardkõrgus 21 cm (± 0,5 cm), maksimumkõrgus 40
cm kujude C ja D puhul ning 100 cm kuju E puhul

KÄSIAJAM

vänt: 1,5 m; 1,8 m; 2,2 m

AUTOMAATIKA
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ei

mootor, käsitsi alistamise funktsiooniga
kaugjuhtimine, ohjatav tuule-päikeseanduriga

mootor,

Italia on markiis poe- ja muudele akendele,
rõdudele, terrassidele ja verandadele. Alumiiniumist
rippvarred on varustatud vedruga, mis pinguldab
kangast ega lase tuulel varsi kokku voltida. Markiis
toetub varte ja rulootoru kanduritele. Seetõttu saab
selle markiisi paigaldada isegi sinna, kus aluspinna
tugevus ei võimalda kasutada liigendvartega terrassimarkiisi. Tänu kergele konstruktsioonile on
markiisi paigaldamine väga lihtne. Konstruktsioonielemendid on kaetud valge pulbervärviga.
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rõdumarkiis

Italia

allääris
Saadaval on kolm alläärisekuju: C, D ja E (vt joonised all). Standardne alläärisekõrgus
on 21 cm. Allääris on esteetiliselt viimistletud äärispaelaga. Lihtkanga puhul on saadaval
ainult alläärisetüüp E.
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Colours
of the powder
lacquered
and
PVCon
elements
to achieve
the best compatibility
with the RAL colour palette.
Pulbervärvitud
ja plastist
detailide
värvid
valitud were
nii, etchosen
need vastaksid
võimalikult
täpselt RAL-värvikaardile.
Tehnilisel
põhjustel
ondifferences
värvierinevused
lubatavad,
mistõttu
ei saa therefore
neid käsitada
kaebuse
esitamise
alusena.
For
technical
reasons,
in colour
shade are
permissible,
they cannot
constitute
grounds
for complaints.

konstruktsioon
Alumiiniumist liigendtoed ja universaalsed kinnitusklambrid tagavad konstruktsiooni kerguse ja lihtsa paigalduse. Kuna liigendtoed on valmistatud survevalu
teel, on konstruktsioon äärmiselt vastupidav.

automaatika

Pakume juhtivate Euroopa tootjate lahendusi, näiteks täielikku tuule- ja päikeseautomaatikat, mootoreid, mida saab
juhtida nii juhtme kaudu kui ka ilma, ja väntasid.

paigaldamine
sta
ard
nd

Avatud markiisi ülaltvaade

Suletud markiisi
külgvaade
pt

io

n

Suletud markiisi
ülaltvaade

o

Avatud markiisi külgvaade.
Üle 90˚ kaldenurga puhul tuleb kanga eest
juurde maksta

konstruktsiooni värvivalik
Pulbervärvimisel kasutab Selt tunnustatud Šveitsi ettevõtte IGP tarnitavaid värve. IGP-DURA®Clean
pulbervärvid annavad pinnaviimistluse, mis hülgab mustust ja on kergesti hooldatav.

RAL 9010

kangas
Kõik akrüülkangad on immutatud kaitsevahenditega TEFLON või SCOTCHGARD. Need tagavad suurepärase kaitse
ning suurendavad kanga vee- ja mustusehülgavust. Tuleks silmas pidada, et näiteks happevihmad, orgaanilised
saasteained ja kanga puhastamine abrasiivsete kemikaalidega võivad kanga kaitsva viimistluskihi hävitada.

LOWICK

The
producer
reserves
the right
to introduce
construction
The tolerance of external dimensions of the awning is ± 2cm.
Tootja
jätab endale
õiguse
muuta
ja/või täiustada
disainichanges.
ja konstruktsiooni.
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