Santex Square

Taket kan
öppnas
helt!

✓ Helt i underhållsfri aluminium
✓ Styrningen sköts enkelt med en fjärrkontroll
✓ Upp till 6 m lång
✓ Helt vattentätt tak med integrerad vattenavrinning
✓ Motoriserade öppningsbara isolerade lameller
✓ Lamellerna kan skjutas helt åt sidan
✓ Välj mellan 3 härliga kulörer
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Santex Square
Square rumsrymd i kubik

Square XL går lite längre

Bredd

2000–3000 mm

Bredd

2000–4000 mm

Djup

2000–6000 mm

Djup

2000–6000 mm

Maxhöjd
Taklameller

3000 mm
248x26 mm

Maxhöjd
Taklameller

3000 mm
254x39 mm

Utförande Styrningen av de motoriserade taklamellerna sköts enkelt med en
fjärrkontroll. Lamellerna är dessutom isolerade, vilket betyder att man vid
kraftigt regn eller hagel ändå kan vistas i pergolan utan alltför obehagligt oljud.
Aluminiumpergolan har en smart integrerad vattenavrinning. Med infällda
hängrännor samt avledning av vatten ner i stommens stolpar, behöver man
inte komplettera med några ytterligare stuprör.
Tillval Välj fritt mellan standardfärgerna vit (RAL9010), antracitgrå (RAL7016)
eller svart (RAL9005). Vill du ha någon annan färg, kan du som tillval välja
mellan valfri RAL-kulör, kanske matcha med huset? Kombinera med Santex
View, hel-glasade skjutdörrar som kan sättas mellan
stolparna.
” Vid behov kan taklamellerna öppnas eller
stängas helt, eller stoppas när som helst
halvvägs för bara en delvis skuggande effekt.
Lamellerna skjuts åt sidan och packas vid
motorsidan med hjälp av ett steglöst saxsystem.
Vid större mått än våra maxmått är det inget som
hindrar att man sätter ihop flera stycken, då kan
man dessutom välja olika öppningslägen på de olika
taken, allt för att alla ska trivas.”

Vi anpassar
oss efter
kundens mått!
Utan extra kostnad

Detta är endast ett urval av de möjligheter som finns.
Vill du ha något annat än detta utförande?
Kontakta din återförsäljare för mer information.
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