Outdoor living / B-600 cabrio

POZNEJTE VŠECHNY NAŠE VÝROBKY!
vysoce kvalitní produkty

Díky důmyslnému systému může pergola B-600
lamely otáčet i posouvat. Obě funkce pracují samostatně a přinášejí ten nejefektivnější způsob stínění
vaší terasy. Složené lamely ve tvaru S zabírají jen 13%
z celkové plochy střechy! Elegantní lamely umožňují
maximální průchod světla i přes svoji větší šířku.

•
•
•
•
•

•
•

Otáčivé lamely + posuvná střecha
Maximální rozměry 1 modulu: 6 x 4 m = 27 lamel
4 spojené okapové žlaby ve střešní konstrukci.
Odvod vody ve sloupech.
Rotace lamel až do 135°.
Při plně otevřené střeše zabírají lamely jen 13 %
plochy, ale dovolují maximální průchod světla
pod konstrukci pergoly.
Rychlost posouvání lamel: 6 m/1 min
Neviditelný, tichý motor

Markýzy BRUSTOR disponují perfektním designem. Látky jsou utkány nejlepší technologií,
jedná se o vysoce trvanlivý materiál. Hliníkové rámy jsou odolné proti povětrnostním vlivům.
Technická řešení jsou testována a schvalována.

OUTDOOR LIVING:
PERGOLY
Inovativní pergoly BRUSTOR jsou
vyráběny z extrudovaného hliníku,
lakování splňuje přísné normy. Doplňkové
díly, jako např. šrouby, jsou vyráběny
z nerezavějící oceli. Každý materiál je
odolný vůči povětrnostním vlivům.
Střešní konstrukce poskytuje maximální
přísun světla, perfektní odstínění nebo
příjemnou ventilaci.  

STÍNICÍ TECHNIKA:
MARKÝZY PRO KAŽDOU TERASU
Důmyslné technické řešení markýz
BRUSTOR neovlivňuje design výrobků.
Veškeré produkty jsou schváleny, v
závislosti na typu, až do třídy 3 odolnosti
proti větru a vysoce kvalitní akrylátové
látky odolají každému počasí. Poznejte
všechny typy našich markýz.  

MOŽNOSTI
Teplotní čidlo

Brustor neodpovídá za tiskové chyby a barevné změny tisku a vyhrazuje si právo na změny technických podmínek, specifikací a cen.

Nepřímé RGB nebo bílé LED osvětlení umístěné v rámu
Přímé RGB nebo bílé LED osvětlení umístěné na okapových žlabech.
LED bodová světla (pouze na straně L)
Dálkový ovladač
Standardní barvy: R7016 s texturou a bílá R9016
s texturou (ostatní barvy RAL jsou možné za příplatek)  

Váš prodejce BRUSTOR:

outdoor living / B-600 cabrio

Možnost doplnění screenovými roletami (B-1200)
Maximální plocha 24m² (6m x 4m)
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Outdoor living / B-600 Cabrio
Rotace a posun

Maximální
průchod světla
při otevřené
střeše do

87%

Rotace do 135°

Možnost otevření v jakékoliv pozici

13%

Složené lamely ve tvaru S zabírají jen 13% z celkové
plochy střechy

Nepřímé RGB nebo bílé LED osvětlení
Přímé RGB nebo bílé dolní LED osvětlení

LED bodová světla (pouze na straně L)

Lamely ve tvaru S

Možnost přídavných screenů (B-1200)

Volitelný vyhřívač 2000W  

