AIROMATIC PS4000
Markýza na zimní zahrady

8.1

Vodorovné a šikmé
zastínění zimních zahrad

Vodící lišty s integrovanými
plynovými pružinami zajišťují
optimální napnutí látky
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AIROMATIC PS4000
AIROMATIC
PS4000

MarkýzaMarkýza
na zimní na
zahrady
zimní zahrady s elektropohonem
AIROMATIC je zkonstruován pro vodorovné a šikmé zastínění zimních zahrad, prosklených střech, střešních oken apod. Esteticky provedený kastlík v uzavřeném stadokonale
chránízahrad
látku a ostatní díly konstrukce před nepříznivými
vlivy venAIROMATIC PS4000 je markýza pro vodorovné a šikmévuzastínění
zimních
Široká nabídka barev viz. 1.5
kovního
prostředí.
Plynové
pružiny
integrované
uvnitř
vodících
lišt
zabezpečují
a ostatních prosklených ploch. Předností výrobku AIROMATIC je optimální napnutí látky
pomocí integrovaného systému plynových pružin. Kompaktní
markýzy
dokonalékonstrukce
napnutí látky.
Při výsunu větším než 300 cm se dodává jedna a nad
min. 85 cm
umožňuje montáž i na střešní okna a světlíky.
350 cm dvě příčné vzpěry, které slouží k vyztužení konstrukce
a podepření vysoumax. 400 cm
vané látky. Pro ovládání je výrobek standardně vybaven motorem s elektronickými
• Konstrukce se samonosným kastlíkem působí celkově lehkým dojmem
dorazy.
min. 80 cm
• Optimální ochrana látky a komponentů uvnitř kastlíku
max.skupiny
400 cm1.
Je potažen
akrylovouvždy
látkou z Kolekce látek – Plas Cenové
• Vodící lišty jsou nasunuté na bočních krytech kastlíku
a jsou umístěné
•
•
•
•

po stranách výrobku
Vodící lišty s integrovanými plynovými pružinami zajišťují dokonalé napnutí látky
Vodící lišty s podélnou drážkou umožňují snadnou montáž výrobku pomocí držáků
Barevná
viz. strana
5
Příčné
vzpěryškála,
se používají
k vyztužení
konstrukce a podepření vysouvané látky
Ovládání pouze elektromotorem
min. 85 cm
max. 400 cm

min. 80 cm
max. 400 cm

Dodávka výrobku zahrnuje:

Kompletní markýza včetně kvalitní akrylové látky (možnost výběru ze široké nabídky designu cenové skupiny 1) šité speciální nití TENARA.
Rozsah dodávky:
Kastlík
PS403, přední profil PS404, vodící lišty PS400 s plynovými pružinami, výsuv nad 300 cm jedna příčná vzpěra PS108 včetně držáků
Kompletnímotor
markýza
s akrylovou látkou dorazy.
z Kolekce Základní
látek – Plasbarva
Cenovékonstrukce
skupiny 1. je bílá RAL 9010 a stříbrná RAL 9006. Markýza je sestavena, vodící lišty se
PS226,
s elektronickými
Kastlík P403,
přední profil PS404,
vodící lišty PS400/..
s plynovými
pružinami, motor
s elektronickými dorazy. Při výsunu nad 300 cm jedna, nad 350 cm dvě příčné vzpěry
dodávají
samostatně,
bez montážního
materiálu
a upevňovacích
držáků.
PS108 včetně držáků PS226.
Základní barva konstrukce
bílá, stříbrná.
UPOZORNĚNÍ:
Nelze– dodat
s materiály Soltis a Screen.

Sestavená markýza, vodící lišty samostatně, bez upevňovacích držáků a kotevního materiálu.

Technické informace (údaje v mm):
Technické informace (údaje v mm):

Aufgesetzte
Montage
Názorná montáž
AA =
=Ausladung
Výsuv

= Totalbreite
BB =
celková šířka

Rozmístění upevňovacích držáků

Anordnung Befestigungshalter

PS401/1
PS401/1
Befestigungshalter
Upevňovací držák

PS401/2
PS401/2
Befestigungshalter
Upevňovací
držák dvojitý

PS401/8
PS401/8
Befestigungshalter
geräuschdämpfend
(bis max.
Neigung)
Upevňovací
držák tlumící
hluk (do sklonu
max.30°
30°)

Ceny v Kč bez DPH
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