
PLAŢI SUPLIMENTARE
ACŢIONARE: motor, transmisie cu arc (dimensiune max. 6 x 3), culori RAL 9010, RAL 9011, RAL 7035, RAL 1013
STOFĂ: Solrec + PVC (dimensiune maximă 4x3 m)
PRINDERE: tavan
EXECUŢIE: tablă de acoperire din aluminiu, volan retractabil până la 6000 mm lățime max. și deschidere 3500 mm 
(nu este posibil la copertinele criss-cross)
CONTROL: senzor de vânt, soare+vânt, soare+vânt cu emițător de unde radio, receptor și emițător pentru control de 
la distanță, soare+vânt solar cu emițător pe unde radio, soare+vânt+ploaie cu emițător pe unde radio, întrerupător, 
senzori de trepidații.
PERSONALIZARE: inscripții, logo
TIJĂ TELESCOPICĂ DE SUSŢINERE
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LEGENDĂ:

1 - capac lateral
2 - suport cilindru
3 - reductor
4 - terminație cilindru cu 
bolț pătrat
5 - ax
6 - manivelă
7 - suport braț
8 - braț
9 - capac pro�l
10 - pro�l frontal
11 - opritor brațe
12 - pro�l portant
13 - consolă de perete
14 - consolă tablă acoperire
15 - capac lateral tablă 
acoperire
16 - tablă acoperire
17 - suport ax
18 - conector brațe
19 - terminație ax cu ori�ciu
20 - rulment
21 - bolț
22 - suport
23 - consolă tavan

HERA
COMPONENŢA DE BAZĂ A COPERTINEI - HERA
STOFĂ: 100% acril
   Tipul stofei: după paletar
BRAŢE: aluminiu extrudat
   Culoarea brațelor: alb (RAL 9010), bej (RAL 1013), maro (RAL 8017), gri (RAL 7035) , gri antracit (RAL 7016)
AX: 70mm, 78mm
EXECUŢIE: fără tablă de acoperire, cris-cros - obligatoriu în cazul în care lățimea este mai mică decăt deschiderea 
(vezi lista preț)
UNGHI DE ÎNCLINARE: 5° până la 70°
PRINDERE: pe perete, tavan
ACŢIONARE: manivelă



Pe acoperiș EXEMPLU DE MĂSURARE

A - Lățimea copertinei
B - Deschiderea copertinei
C - Locul necesar pt montaj

Pe perete Pe perete cu tablă de acoperire În tavan

MODALITĂŢI DE MONTAJ

INFORMAŢII TEHNICE

Dimensiunea maximă recomandată pentru 
copertina manuală este de 6 x 3 m
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LĂȚIME MAXIMĂ 12000 mm
DESCHIDERE MAXIMĂ 4250 mm
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DIMENSIUNI LIMITĂ 


