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COVER COPERTINĂ RETRACTABILĂ CASETATĂ

COMPONEN�A DE BAZĂ A PRE�ULUI - COVER

Execu�ie: caseta din aluminiu închisă, unghiul de înclinare
a bra�elor de la 5 până la 40 grade, volan conform alegerii
proprii

Stofă: după paletar
Ac�ionare: manual cu manivelă
Elemente montaj: console universale de perete

Vopsirea construc�iei paletar RAL: RAL 9010 - albă

PLĂ�I SUPLIMENTARE:

Stofă: stofă specială SOLTIS 92, PVC - dimensiunile
maxime ale copertinei lă�imea 6 m x deschiderea 3 m
Ac�ionare: automatizată (vezi pre�uri motoare și accesorii)
Elemente montaj: consola suplimentară pe consola
universală
Personalizare: inscrip�ii, logo
Tijă telescopică

- copertină retractabilă casetată cu un aspect elegant, recomandată pentru umbrirea teraselor. Caseta din
aluminiu închisă, cu capace laterale, protejează perfect stofă împotriva deteriorării mecanice și împotriva
intemperiilor atmosferice. Copertina Cover este ideală pentru clien�ii preten�ioși.
Dimensiunile maxime ale copertinei: lă�imea 7 m, deschiderea maximă 3,1 m.
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COPERTINĂ RETRACTABILĂ CASETATĂ COVER
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256 mm

Unghiul de înclinare 20°

245 mm

241
m

m

Lungimea bra�ului

160 210 225 260 310

Lă�imea minimă a copertinei

200 234 276 304 354

A - B

146 191 209 234 280

Unghiul de înclinare 5°

261 mm

Unghiul de înclinare 40°
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ARCADIA COPERTINĂ RETRACTABILĂ
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- este o copertină retractabilă dublă de sine stătătoare, destinată umbririi sezoniere a suprafe�elor mari,
teraselor restaurant sau cafenelelor. Avantajul îl constituie faptul că acest tip de copertină nu trebuie fixat în
perete, ci este utilizat acolo unde este necesar. Pentru o mai bună stabilitate a copertinei, piciorele de sprijin se
pot fixa în beton.

imensiunile maxime după tipul copertinelor utilizate - ALANIS, SIRCOMA.D

DETERMINAREA PRE�ULUI - ARCADIA:

Execu�ie: tabla de

Stofă: stofă specială SOLTIS 92, PVC - dimensiunile maxime ale copertinei lă�imea 6 m x deschiderea 3 m
Ac�ionare: automatizată /vezi pre�eri motoare și accesorii/
Elemente montaj: consola suplimentară pe consola universală
Personalizare: inscrip�ii, logo

acoperire
Vopsirea structurii paletar RAL: RAL 9010 - albă, RAL 8017 - maro, RAL 1013 - bej,
RAL 7035 - argintie (doar la tipul SIRCOMA)

Tijă telescopică

PLĂ�I SUPLIMENTARE:

Baza pentru calcularea pre�ului copertinei ARCADIA sunt pre�urile
copertinelor tip ALANIS sau SIRCOMA.
Se calculează lă�imea și deschiderea copertinei după cerin�e x 2 buc
Structura autoportantă: ă�imea copertinei ml x 66,00 €
Pre�ul pentru tabla de deasupra copertinei se calculează
conform listei de pre�uri cu accesorii.

l ( )
acoperire



COPERTINĂ RETRACTABILĂ ARCADIA
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Variantele construc�iei autoportante:

Stâlp portant - varianta I
în beton

Stâlp portant - varianta II
stând liber

Montarea copertinelor
sec�iunea laterală
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GIARDINO COPERTINĂ RETRACTABILĂ

Copertină retractabilă în plan orizontalo-vertical - este noutatea în oferta noastră Șinele orizontale sunt
îmbinate cu cele verticale printr-o articula�ie flexibilă din PVC, care permite schimbarea unghiului de înclinare
a copertinei. Stofa rulată pe ax este la capăt fixată în profil frontal, care circulă în șine laterale. Stofa copertinei
este potejată fa�ă de intemperiile atmosferice prin tabla de protec�ie din aluminiu situată în patrea de sus.

.

Dimensiunile maxime: deschiderea stofei 600 cm, lă�imea 600 cm (la lă�imi mai mari pre�ul se calculează
individual)

COMPONEN�A DE BAZĂ A PRE�ULUI - GIARDINO

Execu�ie: RAL 9010 - albă, fără tabla de ,
Volan conform alegerii proprii
Stofa: după paletar
Lungimea standard după cotitură este de 1 m.
Ac�ionare: manual cu manivelă
Elemente montaj: console universale pentru perete/tavan

acoperire

PLĂ�I SUPLIMENTARE:

Execu�ie: tablă de din aluminiu
Stofă: lungimea stofei retractabile după cotitură mai mare
de
Stofă specială SOLTIS 92, PCV - dimensiunile maxime ale
copertinei lă�imea 6m x deschiderea stofei 3 m
Ac�ionare: automatizată (vezi pre�uri motoare și accesorii)
Personalizare: inscrip�ii, logo

ă de sus�inere (mai mult fa�ă de standard - vezi lista de
pre�uri)

acoperire

Rol

1 m
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Consola pentru fixarea copertinei
de perete/tavan
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COPERTINĂ RETRACTABILĂ GIARDINO

Șină Tablă de protec�ie din
aluminiu

Consola pentru fixarea copertinei
de perete/tavan cu șină

225

215



GHIBLI I COPERTINĂ DE FA�ADĂ

- copertină retractabilă de fa�adă (aplicată) cu elementul de umbrire din stofă și cu caseta de protec�ie din
aluminiu. Se compune din mecanism de rulare situat în casetă, stofă de umbrire și cablu lateral de ghidare din
o�el.
Copertina Ghibli este destinată umbririi ferestrelor și fa�adelor din sticlă - fiind folosită frecvent ca element
estetic dominant al fa�adelor.
Se montează în tavanul parapetului ferestrei.
Dimensiunile maxime: lă�imea înăl�imea4,5 m, 4 m.

COMPONEN�A DE BAZĂ A PRE�ULUI - GHIBLI I
Execu�ie: caseta din aluminiu închisă - albă, cablu de ghidare din o�el cu
diametrul de 2,5 mm
Stofă: după paletar
Ac�ionare: manual cu manivelă
Elemente montaj: console

COSTURI SUPLIMENTARE:

Execu�ie: vopsirea casetei după paletar RAL în func�ie de preferin�e
Stofă stofă specială: SOLTIS 92, PVC
Ac�ionare: automatizată (vezi pre�uri motoare și accesorii)
Personalizare: inscrip�ii, logo
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Detalu prindere cablu din o�el

Cablu de ghidare,
profil frontal

Detaliu casetă Casetă cu consolă de montajMontajul cu ajutorul consolei de perete



COPERTINA DE FA�ADĂ GHIBLI II
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- copertina retractabilă de fa�adă (aplicată) cu elementul de umbrire din stofă și cu caseta de protec�ie închisă.
Se compune din mecanismul de rulare situat în casetă, stofă de umbrire și șine de ghidare din aluminiu.
Copertina Ghibli este destinată umbririi ferestrelor și fa�adelor din sticlă - fiind folosită frecvent ca element
estetic dominant al fa�adelor.
Se montează în parapetul ferestrei.
Dimensiunile maxime: lă�imea înăl�imea3 m, 3 m.

COMPONEN�A DE BAZĂ A PRE�ULUI - GHIBLI II

Execu�ie: caseta din aluminiu închisă - albă, șine de ghidare - albe
Stofă: după paletar
Ac�ionare: manual cu manivelă
Elemente montaj: console

PLĂ�I SUPLIMENTARE:

Execu�ie: vopsirea casetei paletar RAL după preferin�e
Stofă: stofă specială SOLTIS 92, PVC
Ac�ionare: automatizată (vezi pre�uri motoare și accesorii)
Personalizare: inscrip�ii, logo

Element de blocare

Consolă de montaj

Șină de ghidare

Profil frontal
Casetă cu consolă de montaj



MILLENIUM
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Millenium - structura executată în exclusivitate din aluminiu cu prelată din stofă și cu mecanismul electronic de
retractare asigură o manevrabilitate comfortabilă. Este destinată umbririi teraselor mari, a pergolelor ș

ădinilor de iarnă acoperite. Este căutată mai ales pentru aspectul său elegant și luxos.
Se montează pe structură de lemn sau pe o altă structură portantă (nu livrăm structură portantă).

i
gr

COMPONEN�A DE BAZĂ A PRE�ULUI - MILLENIUM

Execu�ie: casetă din aluminiu închisă, șine de ghidare, profil
frontal
Culoarea construc�iei: albă sau maro
Stofă: după paletar
Ac�ionare: cu motor

Un singur modul se poate utiliza până la lă�imea maximă de 4,5 m.
Pentru lă�imi mai mari recomandăm folosirea a două module ac�ionate cu două motoare !

48

7565 75

65 75

137

141

161

Casetă Șină Picior

PLĂ�I SUPLIMENTARE:

Stofă: stofă specială SOLTIS 92, PVC
Ac�ionare: accesorii la motoare, senzori
Personalizare: inscrip�ii, logo



MILLENIUM
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RAINCOVER

MARKÍZYPAGINA 25

Raincover - construc�ie inedită pentru umbrire și protec�ie împotriva ploii
Construc�ia este executată din lamele de aluminiu și este divizată în așa fel ca să asigure protec�ie maximă
împotriva razelor solare și după închiderea lamelelor structura devine impermeabilă.
Designul elegant are o largă utilizare, ideal pentru umbrirea grădinilor de vară, pergolelor, teraselor mari,
foișoarelor și verandelor.
La proiectare se �ine cont de traiectoria razelor solare.
Lungimea maximă a construc�iei este de 5 m, deschiderea maximă 5 m.
Prin diferite combina�ii se pot umbri și suprafe�e mai mari.
Panta minimă de curgere a apei de ploaie este de 18 %.

COMPONEN�A DE BAZĂ A PRE�ULUI - RAINCOVER

Execu�ie: lamele din aluminiu cu lă�imea de 88 mm, traverse
din aluminiu, suport din plastic de sus�inere a lamelelor
Culoarea construc�iei: RAL 9010 - albă, RAL 8017 - maro,
RAL 1013 - albă sidefat
Ac�ionare: manual cu manivelă

PLĂ�I SUPLIMENTARE

Execu�ie: RAL 9006 - argintie
Imita�ie lemn (lamele + șine): molid, cireș, nuc
Ac�ionare: automatizată

Avantajele sistemului Raincover:

- unghiul reglabil al lamemelor între 0° și 95°
- protec�ie împotriva soarelui și ploii într-o singură
construc�ie
- montaj simplu
- rezistentă la intemperii atmosferice
- posibilitatea confec�ionării individuale la
dimensiunile solicitate



RAINCOVER
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Tabelul cu dimensiuni maxime recomandate (în mm):

Dim.maxim decalat peste traversă ă a lamelei ă ( A )

Distan�a maximă între traverse ( B )

Lă�imea maximă a construc�iei ( C )

Legendă:


