PERGOLA LINE - cennik 2018
Minimalistyczna konstrukcja pergoli Line to
doskona a propozycja dla mniejszych i rednich
tarasów przydomowych. Line to model
montowany wy czenie do ciany budynku. Nie
posiada widocznego pasa rynnowego na froncie
konstrukcji, co sprawia, e wygl da lekko
i nowocze nie. Dzi ki ci tym pod k tem
czeniom prowadnic z profilami podporowymi,
kraw dzie styku s praktycznie niewidoczne. Woda
s w o b o d n i e s p y w a d o c zo a ko n s t r u kc j i .
Oszcz dna w elementach pergola Line, jest
stabilnym modelem posiadaj cym wiele
u ytecznych cech, takich jak mo liwo
zamontowania punktów ledowych i promienników
ciep a Dodatkow os on dla materia u tworzy
wbudowany daszek systemowy, który chroni
tkanin po zwini ciu.

Pergola Line

SPECYFIKACJA
Konstrukcja wykonana z ekstrudowanego aluminium
Sterowanie silnikiem elektrycznym w standardzie
Tkanina zadaszenia Driplux w standardzie
(za dop at mo liwo zamiany na inn tkanin )
Mo liwo lakierowania proszkowego na dowolny kolor RAL
Monta przy cienny
Mo liwo
czenia modu owego
3 klasa odporno ci wiatrowej
Dla wysi gu powy ej 450 cm montowany jest dodatkowy profil scalaj cy
Daszek systemowy w standardzie
Mo liwo wyboru wyposa enia dodatkowego:
o wietlenie
promienniki ciep a
czujniki wiatrowe, s oneczne i deszczowe

KOLORY
KONSTRUKCJA

9010ST
Kolor Kremowo - Bia y
zbli ony do RAL9010
(w standardzie)

DODATKOWE

7016ST
Kolor Antracyt - Metalik
zbli ony do RAL7016
(w standardzie)

1013
Kolor Kremowo - Bia y
zbli ony do RAL9010
(w standardzie)

Dowolny kolor z palety RAL
(dop ata) + 10%

BELKI PRZECIWWIETRZNE

DODATKOWE

9016
Kolor Bia y
(w standardzie)

Dowolny kolor z palety RAL
(dop ata) + 5%

1013
Kolor Krem
(w standardzie)

TKANINY
DRIPLUX (w standardzie)
EXPANSION 1 (dop ata)
SUNWORKER CRISTAL (dop ata)
SOLTIS W 96 (dop ata)

DASZEK SYSTEMOWY

Lakier drewnnopodobny
(dop ata) + 20%

KOLORY STANDARDOWE TKANIN
bia y/ bia y

bordo/ champgne

champagne/ champagne

antracyt/ champagne

szary/ champagne

zielony/ champagne

O wietlenie LED
- punktowe

Promienniki
ciep a

-konstrukcja zawiera zintegrowany daszek systemowy
Dyrektywa Maszynowa 2006/42/WE. Rozporz dzenie w sprawie wyrobów budowl anych CPR/305/2011
wykazuj c, e zastosowano normy zharmonizowane i/ lub dokumentacje techniczne wymienione poni ej:
PN - EN 13561 + A.1:2009 - ZAS ONY ZEWN TRZNE - wymagania eksploatacyjne cznie z bezpiecze stwem;
PN - EN 1932:2013 - 09 - ZAS ONY I ALUZJE ZEWN TRZNE I ODPORNO NA OBCI ENIA WIATREM - METODY BADA

