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Hi-tech CASABLANCA este caracterizată prin eleganţa formei sale care rezultă din combinaţia 
extravagantă sticlei organice transparentă cu designul suprafaţei din carbon. 

CASABLANCA INFINITY  
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PRODUCŢIA DE SERIE

trei profile portante 
pe un modul

primul modul

§  tratarea de suprafaţă a construcţiei  
ELOX sau Carbon

§ cu protecţie UV
§  tratarea de suprafaţă NO DROP, care  

împiedică formarea picăturilor de apă  
in umeditatea aerului pe suprafată din 
interiorul acoperirii.

§  Intrarea din lateral din dreapta sau stânga 
-  după alegere (în cel mai mare modul)

§  şine extra joase ELEGANCE, tratarea  
cu  ELOX

§  distanţa axială 70 mm
§  profile 35 × 50 mm
§  înălţimea profilelor inferioare de la sol  

peretului frontal şi posterior 10 cm
§ peretele frontal demontabil
§ sticla organică transparentă 4 mm

CASABLAnCA InFInITY-A  
Lăţimea exterioară a acoperirii (B) 390 cm
Lăţimea interioară a acoperirii (A) 362 cm
Lungimea exterioară a acoperirii (E)  641 cm
Înălţimea exterioară a acoperirii (V)  62 cm
Dimensiunea întregului ambalaj: 420 x 45 x 125 cm 
Timpul necesar pentru montaj: cca 3 ore/3 pers.
Greutatea întregului ambalaj:  440 kg

CASABLAnCA InFInITY-B 
Lăţimea exterioară a acoperirii (B) 500 cm
Lăţimea interioară a acoperirii (A) 458 cm
Lungimea exterioară a acoperirii (E)  852 cm
Înălţimea exterioară a acoperirii (V)  75 cm
Dimensiunea întregului ambalaj: 530 x 47 x 128 cm
Timpul necesar pentru montaj: cca 4 ore/3 pers.
Greutatea întregului ambalaj:  580 kg

3 module

4 module

CARBON

ELOX

Tratarea de suprafaţă al construcţiei

Tratarea de suprafaţă al construcţiei

Sticlă organică de 4 mm
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