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A minőség nálunk automatikus!
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ECONOMY alapkivitel
Szerkezet

Rögzítés

falra

mennyezetre

Automatika

Mechanikus végállású csőmotorral
és kapcsolóval
a Becker-Volvex Kft.-től.
További rendszerfejlesztés
a Becker kínálatából,
lásd: Economy opciók

szarufára

Economy választható opciók

Kényelem

Működtesse napellenzőit okostelefonról vagy
táblagépről. Modern WI-FI csatlakozással rendelhető új
alkalmazás a Becker-Volvex Kft.-től.

Automatizált elegancia

Típus

Nyitott

Szélesség

max. 600 cm

Kinyúlás

250/300 cm
Felár ellenében akár centiméter pontos
egyedi méretek!

Automatika

alapkivitelben motorizált

A szerkezet

a falikonzolt tartalmazza

Rögzítés

betonhoz: B25 C20/25
téglához: FAZ II M 12

A szerkezet színe

fehér: RAL 9016
natúr alu: E6/EV 1 ELOXAL
Felár ellenében bármely RAL szín és
struktúrlakkozás lehetséges!

Vászon

minőségi vászon a Sattler kínálatából
További anyagok rendelésre.

Drapéria

hullámos/egyenes 20 cm

Este a teraszon

Integrált világítás a napellenző tartóprofilján

Biztonságban

Távirányítóval vezérelt napellenzőmotor
(bővíthető további Becker opciókkal)

Rádiós szél-fény érzékelő, hogy Ön távollétében is
biztonságban tudja árnyékolóit.

Classic alapkivitel
Szerkezet

Rögzítés

falra

mennyezetre

Automatika

Mechanikus végállású csőmotorral
és kapcsolóval
a Becker-Volvex Kft.-től.
További rendszerfejlesztés
a Becker kínálatából,
lásd: Classic opciók

szarufára

Classic választható opciók

Kényelem

Működtesse napellenzőit okostelefonról vagy
táblagépről. Modern WI-FI csatlakozással rendelhető új
alkalmazás a Becker-Volvex Kft.-től.

Típus

Nyitott

Szélesség

max. 700 cm

Kinyúlás

250/300/350/400 cm
Felár ellenében akár centiméter pontos
egyedi méretek!

Automatika

alapkivitelben motorizált

A szerkezet

a falikonzolt tartalmazza

Rögzítés

betonhoz: B25 C20/25
téglához: FAZ II M 12

A szerkezet színe

fehér: RAL 9016
natúr alu: E6/EV 1 ELOXAL
Felár ellenében bármely RAL szín és
struktúrlakkozás lehetséges!

Vászon

minőségi vászon a Sattler kínálatából
További anyagok rendelésre.

Drapéria

hullámos/egyenes 20 cm

Automatizált elegancia

Este a teraszon

Távirányítóval vezérelt
napellenzőmotor (bővíthető
további Becker opciókkal)

Integrált világítás a napellenző tartóprofilján

Árnyéktoldat

Biztonságban

Árnyéktoldat a nagyobb árnyékolt felület érdekében

Rádiós szél-fény érzékelő, hogy Ön távollétében is
biztonságban tudja árnyékolóit.

toscana alapkivitel
Szerkezet

Rögzítés

falra

mennyezetre

Automatika

Elektronikus végállású
csőmotorral és kapcsolóval
a Becker-Volvex Kft.-től.
További rendszerfejlesztés
a Becker kínálatából,
lásd: Toscana opciók

szarufára

Toscana választható opciók

Kényelem

Működtesse napellenzőit okostelefonról vagy
táblagépről. Modern WI-FI csatlakozással rendelhető új
alkalmazás a Becker-Volvex Kft.-től.

Automatizált elegancia

Típus

teljes tokozott

Szélesség

max. 550 cm

Kinyúlás

250/300 cm
Felár ellenében akár centiméter pontos
egyedi méretek!

Automatika

alapkivitelben motorizált

A szerkezet

a falikonzolt tartalmazza

Rögzítés

betonhoz: B25 C20/25
téglához: FAZ II M 12

A szerkezet színe

fehér: RAL 9016
natúr alu: E6/EV 1 ELOXAL
Felár ellenében bármely RAL szín és
struktúrlakkozás lehetséges!

Vászon

minőségi vászon a Sattler kínálatából
További anyagok rendelésre.

Drapéria

hullámos/egyenes 20 cm

Egyedivé teheti napellenzőjét!

Struktúrális lakkozás

Biztonságban

Távirányítóval vezérelt napellenzőmotor
(bővíthető további Becker opciókkal)

Rádiós szél-fény érzékelő, hogy Ön távollétében is
biztonságban tudja árnyékolóit.
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Az Ön gyártó partnere:

