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Klasik PRO - un nou tip de acoperire, cu originea în cea mai populară serie de acoperiri ,seria Klasik.  
Este caracterizată  prin curbe elegante, cu profile  din aluminiu rotunjite, cu un nou design şi capacitate  
portantă mai mare. Este soluţia ideală pentru cei care cer utilizarea la maxim a calitaţii acoperirii.
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Reprezentant de comerţ:

PRODUCŢIA DE SERIE

primul modul

Livrare în cutie

3 profile portante  
pe un modul

§  Tratarea de suprafaţă a construcţiei   
şi şinelor ELOX

§  construcţia din aliaj nobil de aluminiu AIMgSi
§  3 profile portante pe un modul 
§  peretele frontal demontabil din  

policarbonat celular de 8 mm
§  uşa cu balamale pe dreapta în peretele din faţă
§  distanţa axială a şinelor 70 mm
§  profile 35 × 50 mm şi 35 × 35 mm
§   Materialul de acoperire - policarbonat  

celular transparent cu o cameră de 8 mm  
U = 3,3 W/m2K cu tratare NO DROP şi  
protecţie UV

3 Module

4 Module

KLASIK PRO -A  
Lăţimea exterioară a acoperirii (B) 360 cm
Lăţimea interioară a acoperirii (A) 332 cm
Lungimea exterioară a acoperirii (E)  636 cm
Înălţimea exterioară a acoperirii (V)  80 cm
Dimensiunea întrgeului ambalaj 415 x 45 x 127 cm
Timpul necesar pentru montaj approx. 1 oră / 2 pers.
Greutatea întregului ambalaj 230 kg

KLASIK PRO -B
Lăţimea exterioară a acoperirii (B) 470 cm
Lăţimea interioară a acoperirii (A) 428 cm
Lungimea exterioară a acoperirii (E)  846 cm
Înălţimea exterioară a acoperirii (V)  100 cm
Dimensiunea întrgeului ambalaj 530 x 50 x 127 cm
Timpul necesar pentru montaj approx. 1,5 oră / 2 pers.
Greutatea întregului ambalaj 320 kg

Materialul de acoperire - policarbonat celular  
transparent cu o cameră de 8 mm cu tratare NO DROP

Tratarea de suprafaţă al construcţiei
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