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Részletek

Opcionális Varioplus-roló
(motoros)

LED kazettában és vezetőkben az 
ELEGANZA és SOLEYA üveg alatti 

modellekhez

Fali csatlakozás és tokdizájn

ELEGANZA
250 mm x 155 mm

SOLEYA
250 mm x 155 mm

SOLANYA
üveg feletti és alatti napellenző kivitel

 A kicsi üveg feletti- és alatti napellenző varratvezető nélkül
 Motor/rádiós motor
 Önálló szerkezetként, vagy kombinációban, összesorolva

SOLEYA
üveg feletti és alatti napellenző kivitel

 A nagy testvér opcionális oldalsó varratvezetővel (protect)
 Az üveg feletti változat esetében kettős vezetősín lehetséges
 Önálló szerkezetként, vagy kombinációban, összesorolva
 LED opcionálisan beépíthető a kazettaprofilba és a vezetősínekbe

Mérethatárok SOLEYA SOLEYA protect

Max. szélesség mm-ben 6000 6000

Max. kinyúlás mm-ben 6500 6000

Max. felület m² 30 26

Mérethatárok SOLANYA 
Üveg feletti- és alatti napellenző

Max. szélesség mm-ben 4500

Max. kinyúlás mm-ben 4500

Max. felület m² 20

 Az elegáns pergola napellenző opcionális oldalsó varratvezetővel (protect)
 Önálló szerkezetként, vagy kombinációban dupla vezetősínnel
 LED opcionálisan beépíthető a kazettaprofilba és a vezetősínekbe
 Opcionálisan Varioplus rolóval
 Opcionálisan forgattyúval leengedhető oszlop a garantált oldalirányú vízelvezetés érdekében
 Vízelvezető szem a szövetben
 Dőlésszög 0-30, ajánlott minimális dőlésszög 14 a garantált esővíz elvezetéshez
 Fali, mennyezeti és szarufa konzolokkal

Mérethatárok ELEGANZA ELEGANZA protect

Max. szélesség mm-ben 6000 6000

Max. kinyúlás mm-ben 5500 5500

Max. felület m² 30 26

SOLANYA
150 mm x 130 mm

ELEGANZA
Pergola napellenző
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