Pergoline

Pergolamarkise for bruk som frittstående skygge og værbeskyttelse for uteplasser og terrasser.
Den er festet ved hjelp av to justerbare veggmonterte braketter og to vertikale stolper / bein som
festes i gulv eller på bakken. Vannkanaler i skinner langs markisen muliggjør bruk selv under regn.
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STATIV
Kassett:
Sideskinner:
Dukrør:
Frontskinne:

Laget av ekstruderte aluminium. Tykkelse på kassetten er 1,6 til 2 mm. Kassetten måler 154 x 235 mm.
Laget av trykkstøpt sink.
Laget av galvanisert stål Ø 85 mm, med spor for å feste duken.
Aluminiumsprofil 120 x 59 mm med integrert vannkanal, tykkelse 2,5 mm. Endestykker laget av støpt sink med plastikkhjul for
stillegående føring.

FARGER
Standardfargen er hvit RAL 9016. Mot pristillegg kan Pergoline leveres i alle RAL-farger.

MOTOR
230V motor med 1 m kabel og Hirschmannskobling. Det er forskjellig type motor ut ifra hvilken størrelse (areal) på markisen. Motoren kan 		
plasseres valgfritt på enten høyre eller venstre side.

MONTERING
Sideskinner: 	Laget av ekstrudert aluminium med integrert vannkanal.
Bein i front:

Aluminiumsformet rør 60 x 60 x 4 mm, skrudd på bunnplate for å feste på gulvet / bakken.

Montering:

Veggmonteringsbrakett i aluminium justerbar mellom 0 - 35 °. Minst 15 ° hellingsvinkel anbefales for god vannavrenning.
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MAKSDIMENSJON OG MONTERING
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Distanzrohr XLP
Stabilisatorrør

Maks høyde: 3000 mm

Overheng maks

Höhe des Stehers max. 3000mm

Konsole
Montagehöhe
Monteringshøyde
brakkett
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355

Überstand
max.
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1500
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STØRRELSER
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maks.
bredde width:
max projection:
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Screenduk
SOLTIS

Akrylduk
ACRYLIC

4000 mm
7000 mm
3000 mm
35°

4000 mm/6000 mm
7000 mm/6000 mm
3000 mm
35°

MONTERING
Veggbrakkett

Hull i brakkett:
Dimensjoner hull:

Bein i front

5
14 x 24 mm

Hull i brakkett:
Hulldiameter:

4
15 mm

For takmontering brukes
brakkett MK-446

Vi skreddersyr alle våre produkter på millimetermål til hver enkelt kunde

Kontakt oss for gratis befaring på

04990
post@scandic.no

Hovedkontor / Produksjon:
Damvegen11, 2827 Hunndalen
Postboks 485, 2803 Gjøvik
Org. nr. NO 974 468 670 MVA
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