Jamaica
îmbină
eleganţa
cu
rezistenţa. Construcţia sa asigură
durabilitatea în condiţii de utilizare
intensivă. De aceea, este o alegere
perfectă atât pentru terasele mari, cât
şi pentru instalaţiile comerciale.
 Braţele pliante sunt montate pe
console speciale din aluminiu, realizate
printr-o metodă numerică.
 Precizia în execuţie şi lanţul cu zale
din articulaţii, asigură utilizarea pe
termen lung a marchizei.
 În cazul marchizelor mari, consola
centrală a cilindrului asigură chiar o
bună întindere a prelatei.
 Construcţia se sprijină pe o grindă
pătrată din oţel, ceea ce conferă o
relativă libertate a montării consolelor
şi simplifică montajul marchizei.
 Streaşina opţională din aluminiu
protejează prelata rulată.
 Există posibilitatea de a utiliza setul
de braţe suprapuse.

Proiecţie

1,6 m; 2,1 m; 2,6 m; 3,1 m; 3,6 m; 4,1m

Proiecţie maximă

4,1 m

Lăţime maximă

7m

Lăţime minimă
Braţe
Unghi de înclinare

50 - 400

Console pt. montaj

de perete, de tavan, de acoperiş

Diametrul cilindrului

70 mm; 80 mm

Culoarea construcţiei

alb, bej, maro, grafit, argintiu + grafit vopsit în câmp electrostatic, cu pulbere

Material

87 modele

Onduleu

înălţime 21 cm (±0,5 cm), formă conform
modelului

Acţionare manuală

manivelă: 1,5 m; 1,8 m; 2,2 m

Acţionare automată
Streaşină opţională

Bară frontală

proiecţie plus 0,5 m
pt. braţe suprapuse: proiecţie minus 0,4 m
pliante, din aluminiu, cu arcuri şi lanţ cu
zale, poziţionare orizontală a braţelor pliate

Braţ cu lanţ

motor, motor cu suprareglare,
telecomandă, senzori de vânt-soare
da

Braţe suprapuse

Culori disponibile pentru construcţie:
- alb, RAL 9010
- alb, RAL 9010

- argintiu, RAL 9006
- bej, RAL 1015

- bej, RAL 1015
- argintiu, RAL 9006
- finisaje grafit, RAL 7021

- maro, RAL 8016
- maro, RAL 8016

Reglaje şi montaj:

ÎNĂLŢIME

PROIECŢIE

Montaj pe căprior (sub acoperiş)
Reglarea unghiului de înclinare a marchizei

Montaj pe perete

2

Montaj pe tavan

Montaj pe perete
(cu streaşină opţională)

