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SERİ

1600
SERİ
KATLAMALI RAYLI TENTE TEKNİK ÖZELLİKLERİ
1 – TEKNİK DETAYLAR
• Tüm profiller alüminyum ve elektro statik toz fırın boyalıdır.
• Ray kanallarının içinde, kumaşın çift yön hareketini sağlayan özel tasarlanmış tekerlekli taşıyıcı
arabalar kullanılmaktadır.
• Sistemde standart olarak rüzgârın yanlardan sızmasını engelleyen fitil sistemi ve suyun sızmasını
önleyen kanal sistemi bulunmaktadır.
• Bağlantı elemanları elektro galvaniz ve INOX malzemelerden oluşmaktadır.
• Sistemin hareketini ve gerginliğini sağlayan Triger Gergi Kayış sistemi İtalyan ELATECH markadır.
• Sistem ön bağlantı kiriş profili ve yağmur oluğu bütün olduğundan aynı zamanda yağmur oluğu
özelliği taşımaktadır.
• Taşıyıcı ray profili 110mm x 160mm boyutlarındadır. (1600 SERİ )
• Ön Bağlantı kirişi 150 x 170 mm boyutlarındadır.
(1600 SERİ )
• Dikme ayak profilleri 110 x 140 mm boyutlarındadır. (1600 SERİ )
• Taşıyıcı ray profili 80mm x 130mm boyutlarındadır. (1300 SERİ )
• Ön Bağlantı kirişi 135 x 140 mm boyutlarındadır.
(1300 SERİ )
• Dikme ayak profilleri 80 x 130 mm boyutlarındadır. (1300 SERİ )
• Su tahliye sistemi sayesinde, sistem üzerine düşen her yağmur damlası kusursuz bir şekilde tahliye
edilerek, iç mekânın kuruluğu ve konforu korunur.
• Tüm sistem standart olarak RAL 1013 Krem renk olarak imal edildiği gibi istendiğinde diğer RAL
kodlarına da boyatılabilmektedir.
2 - KUMAŞ
• Alman MEHLER yada Fransız FERRARİ marka, 3 katmandan oluşan, 780 gr/m2 ağırlığında 5 YIL
Garantili kumaş kullanılmaktadır.
• Black-Out özellikliği sayesinde Güneşin UVA ve UVB gibi zararlı ışınlarından koruma sağlayan özel
film kaplıdır.
• Güneş ışınlarını alta vermeme, Alev yürütmeme ve eşit esneme özelliğine sahiptir.
• Su geçirmez, solmaz ve yırtılmaya karşı garantilidir.
• Alternatif renk seçenekleri dışında keten doku, üç boyutlu doku ve düz desen seçenekleri
mevcuttur.
3 – OTOMASYON SİSTEMİ VE AYDINLATMA
• Tavan örtüsünün açılıp kapanmasını sağlayan motor sistemi Fransız SOMFY marka olup 5 yıl
garantilidir.
• Motor sistemi kontrolü Uzaktan kumandalı olabildiği gibi Duvara Butonlu sistemde tercih
edilebilmektedir.
• Opsiyonel olarak sisteme Rüzgar Sensörü ve Güneş Sensörü eklenebilmektedir.
• Aydınlatma sistemi, tavan örtüsü ile birlikte hareket eden, mevcut alüminyum profillere montajlı,
dekoratif ve estetik görünümü sayesinde sistemle bütünleşen SPOT LED aydınlatmadan oluşan
modüllerdir.
• High Power Led aydınlatma modülleri düşük elektrik sarfiyatına sahiptir.

4 – GARANTİ KOŞULLARI
• Hareketli Mekanizma 5 YIL Garantilidir.
• Motor Sistemi 5 YIL Garantilidir.
• Black-Out Kumaş 5 YIL Garantilidir.

