GARDENA 350/350 ZIP

STÍNĚNÍ PRO PERGOLY A ZIMNÍ ZAHRADY

• určena k osazení na již připravenou
konstrukci
• zabraňuje přehřívání prostoru pod
pergolou nebo vnitřního prostoru
zimní zahrady
• moderní způsob zastínění teras
rodinných domů, zahrádek kaváren
a restaurací
• vytváří příjemný stín i v horkých letních
dnech
• zabraňují proniknutí slunečních
paprsků i do interiéru domu
• chrání zahradní nábytek před vlivy
slunečního záření a prodlužuje
tak jeho životnost

GARDENA 350/350 ZIP

...dále o výrobku

stínění pro pergoly a zimní zahrady

Terasy poskytují prostor pro odpočinek. Jsou oblíbeným místem pro setkání s rodinou a přáteli.
Pergola výrazně prodlouží sezónu na terase a poskytne ochranu před slunečními paprsky i lehkými dešťovými přeháňkami.

KONSTRUKCE

MEZNÍ ROZMĚRY

» vedení je pomocí
postranních vodících lišt

» min. šířka (cm)

142

» max. šířka (cm)

450-1000*

» barva konstrukce bílá
(RAL 9016), stříbrná
(RAL 9006), nebo
strukturovaný antracit

» min. výsuv (cm) 150
» max. výsuv (cm) 400-500*
* dle zvoleného typu látky

» u provedení 350 ZIP je
látka v postranních vodících
lištách vedená v zipu

LÁTKY

KOTVENÍ

» akrylová látka z kolekce
CLIMAX

» určena ke kotvení na nosnou
konstrukci pergoly nebo
zimní zahrady

» možnost výběru z více než
150 barev a typů látek
» akrylové látky jsou stálobarevné, impregnovány
proti povětrnostním vlivům,
odpuzují špínu, vodu a brání
hnilobě a plísním

» kotví se vodící lišty pomocí
držáků vodících lišt

VOLITELNÉ DOPLŇKY

OVLÁDÁNÍ

» stínění je možné doplnit
o čidlo:
› slunce/vítr
› dešťové

» pouze motorické:
elektromotor 230 V ovládaný
› vypínačem
› řídící automatikou
› dálkovým ovladačem
› chytrým mobilním zařízením
(systém TAHOMA)

» čidla automaticky, v závislosti
na počasí, dávají povel
k zatažení / vytažení

Informace uvedené v tomto materiálu jsou čistě informativní. Pro další podrobnosti
o možnostech provedení tohoto výrobku a dalších produktech ﬁrmy SERVIS CLIMAX a.s.
kontaktujte našeho nejbližšího obchodního partnera. Kompletní nabídku, včetně
technické podpory, naleznete na internetových stránkách www.climax.cz

