weinor nivelmarkiisit
Opal Design – Highlights

Tekniset tiedot

• Kauniisti muotoiltu viimeistä
yksityiskohtaa myöten
• Asennuskorkeus vain 16 cm
• Erityisen tukeva elliptisen
muotoinen kotelo, joka sopii
isoille terasseille
• Kotelon päätypalat osoittavat,
onko kotelo lukittu kunnolla.
(Ainoa malli markkinoilla,
jossa on tämä ominaisuus.)

• Suurille terasseille, maksimileveys 1200 cm ja maksimiulostulo 400 cm (kaksiosainen ratkaisu peitelevyllä)
• Yksiosaisena maksimileveys
650 cm ja maksimiulostulo
400 cm
• TÜV-laatutestattua turvallisuutta
• 500 cm leveyteen asti asennettavissa kahdella kiinnityskonsolilla
• Kaltevuuskulma: 5°- 40°
Yhdistettävissä:
• WeiTronic-ohjausjärjestelmä
• Tempura-lämmitin, jossa erityinen liitin Opal-tuotesarjalle
• Tuulitukivarret
• Duofix-tukirakenne

Nyt myös

pitkäikäisellä nivelvarrella

Kotelomarkiisit

Opal Design/Lux
Opal Design tarjoaa optimaalisen suojan sääoloja vastaan. Kangas ja
markiisin nivelvarret piiloutuvat täydellisesti koteloon, kun markiisi
kelataan kokoon. Kotelo sulkeutuu tiiviisti ja päätypalat estävät
veden pääsyn koteloon sivulta sekä osoittavat, onko markiisikotelo
on kunnolla kiinni. Kangas ja markiisin koko tekniikka ovat turvassa
kotelossa kuin tallelokerossa. Markiisi säilyy hyväkuntoisena ja siitä
on iloa sinulle vuosiksi eteenpäin.
Kokonaissyvyys: 238 mm (ilman kiinnityskonsolia)

Tiiviste
Tiiviste estää veden pääsyn koteloon ja sulkee kotelon
pehmeästi.
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Kokonaiskorkeus ilman kiinnityskonsolia: 160 mm

Kuten kaikki weinorin
pienosat, seinäkonsoli on
jauhemaalattu ja siten julkisivulaatua.
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Ohjausnokka
Sulkujärjestelmän ohjausnokka takaa, että markiisi kelautuu koteloon juuri oikeassa
asennossa.
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Nyt myös

pitkäikäisellä nivelvarrella
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Kankaan tukilevy
auttaa kangasta rullautumaan tasaisesti. Lisäksi se
suojaa kangasta kotelon pohjalle mahdollisesti päässeeltä
vedeltä.
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Profiilin tukilevy
Tukilevy tukee markiisia
siellä, mihin nivelvarren voima
kohdistuu. Tämä helpottaa
markiisin asennusta.
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Opal Design Lux – Highlights

Tekniset tiedot

Opal Design -mahdollisuuksien
lisäksi:
• Runkoon asennettu valokisko,
jossa säädettävät halogeenikohdevalot
• Yhteensopiva maalatusta
erikoismuovista valmistettu
lampun runko
• Autoteollisuudesta johdettu
ammattimainen kaapelointijärjestelmä, pitkäikäinen ja
helppo huoltaa
• Mukana helposti huollettava
kaukosäädin

• Suurille terasseille, maksimileveys 1200 cm ja maksimiulostulo
400 cm (kaksiosainen ratkaisu
peitelevyllä)
• Yksiosaisena maksimileveys
650 cm ja maksimiulostulo
400 cm
• TÜV-laatutestattua turvallisuutta
• Saatavissa vain moottorikäyttöisenä
• 500 cm leveyteen asti asennettavissa kahdella kiinnityskonsolilla
• Kaltevuuskulma: 5°- 40°
Yhdistettävissä:
• WeiTronic-ohjausjärjestelmä
• Tempura-lämmitin, jossa erityinen liitin Opal-tuotesarjalle
• Tuulitukivarret
• Duofix-tukirakenne

Nyt myös

pitkäikäisellä nivelvarrella

Kotelon päätypalat osoittavat, onko kotelo kunnolla kiinni
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weinor nivelmarkiisit
Opal Design Volant Plus/Lux – Highlights

Tekniset tiedot

Integroitu Volant Plus -helma
• Automaattisesti markiisin
ulkoreunasta suoraan alaspäin
avautuva lisäsuoja
• Tarjoaa suojaa laskevalta auringolta ja katseilta 210 cm korkeuteen asti
• Pitää terassin iltaisin pitempään
lämpimänä
• Volant Plus -kangasvaihtoehdot:
Sisältä ulospäin läpinäkyvä yksivärinen Soltis® tai yksivärinen
akryylikangas
• WeiTronic-ohjausjärjestelmän
kanssa laskeutumiskorkeus asennettavissa pöydän korkeuden
mukaan
• Kangas pysyy hyvin paikoillaan
patentoidun helmatuen ansiosta

• Yksiosaisen markiisin maksimikoko leveys 600 cm x ulostulo
300 cm tai leveys 500 cm x
ulostulo 350 cm
• TÜV-laatutestattua turvallisuutta
• Saatavissa vain moottorikäyttöisenä
• 400 cm leveyteen asti asennettavissa kahdella kiinnityskonsolilla
Yhdistettävissä:
• WeiTronic-ohjausjärjestelmä
• Tempura-lämmitin
• Tuulitukivarret

Huippulaadukkaat kotelomarkiisit

Opal Design Volant Plus/Lux
Opal Design Volant Plus/Lux on huippuviimeistelty markiisi kaikkein vaativimpaan
makuun. Suosikkimalliimme Opal Design Lux integroitiin elektronisesti toimiva lisäsuoja, jonka voi laskea suoraan alaspäin. Se tarjoaa suojaa laskevalta auringolta ja
häiritseviltä katseilta. Liian kovassa tuulessa markiisi kelautuu automaattisesti takaisin ylös: ensin Volant Plus -helma, sitten itse markiisi. Näin pöydällä olevat tavarasi
eivät kaadu kelautuvan markiisin mukana (weinorin erityinen suojaominaisuus).
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