LAV E RN A
L AV E R N A

TECHNICKÉ INFORMÁCIE
HRANIČNÉ ROZMERY MARKÍZY
MAXIMÁLNA ŠÍRKA
MAXIMÁLNY VÝSUV

4500 mm
5000 mm

1 modul

RADIO
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L AV E R N A

LÁTKOVÁ HORIZONTÁLNA ROLETA

TYP MONTÁŽE

141mm
Max. 175mm

Min. 61mm

202 mm - 316mm

S KRYTOM NÁVINU NA
KONŠTRUKCII

PRÍKLAD ZAMERANIA

65 mm

65 mm

75 mm

48 mm

LEGENDA K ZAMERANIU
A = ŠÍRKA MARKÍZY
B = VÝSUV MARKÍZY
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systém

EN 13659

Flap

Odolnos
voèi vetru
TRIEDA 4

Odolnos
voèi zrážkam
6mm/hod

Zaaženie
snehom do
75kg/m2

systém

Flap

POPIS
Flap je unikátny a inovatívny systém zastrešenia s
nezamenite¾ným dizajnom, ktorý dokáže ochráni pred slnkom
aj pred dažïom. Zároveò zabezpeèuje prirodzenú cirkuláciu
vzduchu.
Vïaka nastavite¾ným hliníkovým lamelám sa dá dokonale
zavrie alebo sklonom lamiel regulova intenzitu dopadu
slneèných lúèov.
Systém Flap je kompletne zhotovený z extrudovaného hliníka
povrchovo upraveného práškovou farbou.
Jeho elegantný a nadèasový dizajn je vhodný do záhrad,
reštaurácií, na terasy.

systém

Flap

systém

FUNKCIE
- lakované hliníkové lamely o šírke 163,5 mm
- sklon od 0° do 95°
- ochrana pred slnkom a dažïom
- jednoduchá montáž
- manuálne alebo motorické ovládanie

- vysoká odolnos voèi poveternostným vplyvom
- možnos realizácie samostatného zastrešenia alebo
kompletného
systému zastrešenia spolu s nosnou konštrukciou
- minimálny sklon pre odtok dažïovej vody 5%

Máme pre Vás riešenie
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Flap

systém

Flap

MINIMÁLNY SKLON PRE ODTOK VODY:

229,5

160

227,2

144
144
45

B

D

systém

systém

Flap

A

C

A

Lamela

B Strieška

C
A

Èelná odkvapová rýna

B Boèná odkvapová
D
163,50
31,5

autorizovaný predajca

Máme pre Vás riešenie
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Flap

systém

EN 13659

Ondula

Odolnos
voèi vetru
TRIEDA 3

Odolnos
voèi zrážkam
6mm/hod

Zaaženie
snehom do
28kg/m2

systém

Ondula

POPIS
Ondula je unikátny a inovatívny systém zastrešenia, ktorý
dokáže ochráni pred slnkom aj pred dažïom. Zároveò
zabezpeèuje prirodzenú cirkuláciu vzduchu.
Vïaka nastavite¾ným hliníkovým lamelám sa dá dokonale
zavrie alebo sklonom lamiel regulova intenzitu dopadu
slneèných lúèov.
Jeho elegantný a nadèasový dizajn je vhodný do záhrad,
reštaurácií, na terasy.
Maximálny rozmer je 5 m na šírku s výsuvom 5 m. Rôznymi
obmenami a kombináciami viacerých kusov ved¾a seba je
možné vyrieši aj zastrešenie väèšej plochy.

systém

Ondula

FUNKCIE
- lakované hliníkové lamely o šírke 87,5 mm
- sklon od 0° do 80°
- ochrana pred slnkom a dažïom
- jednoduchá montáž
- manuálne alebo motorické ovládanie

- vysoká odolnos voèi poveternstným vplyvom
- vhodné na realizáciu zastrešenia nepravidelných tvarov
- možnos realizácie samostatného zastrešenia alebo
kompletného systému zastrešenia spolu s nosnou
konštrukciou
- minimálny sklon pre odtok dažïovej vody 5% (3°)

Máme pre Vás riešenie
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systém

Ondula

MINIMÁLNY SKLON PRE ODTOK VODY:
215
142

C

systém
systém Ondula
Ondula

A

C
B
A'
Min. presah lamely (A)

Max. vzdialenos ko¾ajníc (B)

Max. presah lamely (A')

Max. håbka systému (C)

A

Presah lamely za posledný nosník
systém

B Vzdialenos medzi nosníkmi

C

Håbka systému

systém

Ondula

autorizovaný predajca

Máme pre Vás riešenie
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Ondula

systém

EN 13659

Rain Cover

Odolnos
voèi vetru
TRIEDA 3

Odolnos
voèi zrážkam
6mm/hod

Zaaženie
snehom do
28kg/m2

systém

Rain Cover

POPIS
Rain Cover je unikátny a inovatívny systém zastrešenia, ktorý
dokáže ochráni pred slnkom aj pred dažïom. Zároveò
zabezpeèuje prirodzenú cirkuláciu vzduchu.
Vïaka nastavite¾ným hliníkovým lamelám sa dá dokonale zavrie
alebo sklonom lamiel regulova intenzitu dopadu slneèných
lúèov.
Jeho elegantný a nadèasový dizajn je vhodný do záhrad,
reštaurácií, na terasy.
Maximálny rozmer je 5 m na šírku s výsuvom 5 m. Rôznymi
obmenami a kombináciami viacerých kusov ved¾a seba je možné
vyrieši aj zastrešenie väèšej plochy.

systém

Rain

FUNKCIE
- lakované hliníkové lamely o šírke 85 mm
- sklon od 0° do 80°
- ochrana pred slnkom a dažïom
- jednoduchá montáž
- manuálne alebo motorické ovládanie

- vysoká odolnos voèi poveternostným vplyvom
- vhodné na realizáciu zastrešenia nepravidelných tvarov
- možnos realizácie samostatného zastrešenia alebo
kompletnéhosystému zastrešenia spolu s nosnou
konštrukciou
- minimálny sklon pre odtok dažïovej vody 18%

Máme pre Vás riešenie
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systém

Rain Cover

MINIMÁLNY SKLON PRE ODTOK VODY:

29

systém

B

A

A'

C
Min. presah lamely (A)

Max. vzdialenos ko¾ajníc (B)

Max. presah lamely (A')

Max. šírka systému (C)

A

Rain

Presah lamely za posledný nosník
systém

B Vzdialenos medzi nosníkmi

C

Šírka systému

systém

RainCover

Rain Cover je možné doda samostatne
alebo ako kompletný výrobok spoloène
s hliníkovou pergolou Panoramica.
Oba systémy sú v ponuke v nieko¾kých
farebných variantách vrátane imitácie
dreva. Rôznymi kombináciami je možné
dosiahnu luxusné a originálne
zastr ešenie pod¾a individuálnych
požiadaviek.

Máme pre Vás riešenie
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autorizovaný predajca

Rain Cover

