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„Úgy telik meg a lélek reménnyel, amint összebékül az árnyék a fénnyel...”

 

KÖNYÖKKAROS 
NAPELLENZŐK
A napellenző hasznos és dekoratív árnyékoló, 
amely nemcsak a tűző nap ellen véd, de színes 
textilponyváival öltözteti is az épületet. Különböző 
változatai teraszok, erkélyek és kerthelységek han-
gulatos árnyékolását teszik lehetővé  igazodva  az  
Ön  igényeihez  és a beépítési követelményekhez.

 
A legismertebb típus a könyökkaros napellenző, 
amit cégünk mintegy 17 változatban kínál. De a 
lehetőségeknek csak az Ön képzelete szab határt, 
hiszen választhat még az állványos könyökkaros, 
az ollókaros, az ejtőkaros és a kar nélküli típusok-
ból is.
 

Hasznos és dekoratív kiegészítői családi házak te-
raszainak, társasházi lakások erkélyeinek, vagy 
vendéglátó ipari, szállodaipari létesítmények 
kerthelyiségeinek. Különböző típusai igazodnak a 
megrendelő igényeihez és a beépítési követelmé-
nyekhez.

Méretek:
Maximális szélesség: 10 m. 
Maximális kinyúlás: 3,5 m.

Működtetés:
A napellenzőket működtetheti kézi
erővel - tekerőkarral, elektromotorral, vagy 
akár mindkettővel.
Az elektromotoros  berendezé-
sekhez időjárásfüggő vezérlés is 
rendelhető.

Exkluzív szerkezeti megoldások, 
meghatározott típusoknál:

• esőcsatornás homlokprofil
• dekorcsíkkal ellátott profilok
• tűgörgős, csapágyazott csuk-

lók

Textilek:
A napellenzők ponyvájának kiválasztása a 
legfontosabb a termék esztétikuma szem-
pontjából. A színminták segítségével eldönt-
heti, hogy nagy vonalakban milyen mintájú, 
illetve árnyalatú textilt választ majd. 
A tényleges kiválasztást azonban csak a ter-
mék személyes megrendelésekor, a valós tex-
tilmintákmegtekintését követően tegye meg.

 

Szerkezetszínek:
A szerkezetek az egyes típusoknál megjelölt 
alapszínekben, vagy felár ellenében a RAL 
színskála bármely színében rendelhetőek.

Rendelhető extra felszerelések:
• szélérzékelő
• fényérzékelő
• dekorvilágítás
• terasz fűtés, hűtés
• digitálisan nyomtatható ponyva
• ponyvafeliratozás
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A Basic New a Basic napellenzőknél használt öntvény alkatré-
szeket váltja korszerű extrudáltakra. Új konzolt, hengertartót 
és billentőszerkezetet tartalmaz. Ár-érték arányban a legjobb 
választás.

BASIC NEW

Szerkezetszín: RAL 7035, 
kívánságra lásd RAL színsor 
Ponyvaszín: Umbroll színsor 
Karok: 5 m-ig 2 db, 5-6 m 2-3 db, 
6-8 m 3 db, 8 m felett 4 db
Konzol: extrudált homlokzati, kivánságra
extrudált univerzál- mennyezeti, szarufa 
Ponyvacső: Ø 70 mm, Ø 78 mm 
Védőtető: opcionálisan rendelhető, kívülről 
festett, hengerelt alumínium

 

180-1000 cm

150-350 cm
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„Úgy telik meg a lélek reménnyel, amint összebékül az árnyék a fénnyel...”

 

 

BASIC EXTRA
A Basic Extra típus kis szélességű, nagy kinyúlású ernyők 
esetén alkalmazható. A szélesség amennyiben nem haladja 
meg a kinyúlást 40 cm-el, úgy a karok szinteltolásos megol-
dását kell alkalmazni.

 

121-392 cm

150-350 cm

 

 

Szerkezetszín: RAL 7035, 
kívánságra lásd RAL színsor 
Ponyvaszín: Umbroll színsor 
Karok: 2 db
Konzol: extrudált homlokzati, kiván-
ságra extrudált univerzál-mennyeze-
ti, szarufa 
Ponyvacső: Ø 70 mm, Ø 78 mm 
Védőtető: opcionálisan rendelhető, 
kívülről festett, hengerelt alumínium
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CASETTE

 

 

 

A teljes szerkezet számára védelmet nyújtó fél-
tokozott megoldás a legelegánsabb megjelenésű 
napellenzőt eredményezi.

180-500 cm

150-300 cm

Szerkezetszín: RAL 7035, 
kívánságra lásd RAL színsor 
Ponyvaszín: Umbroll színsor 
Karok: 2 db                     
Konzol: homlokzati
Ponyvacső:  Ø 70 mm, Ø 78 mm
Védőtető: szerkezettel színazo-
nos, félkazettás megoldás
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COMPACT
A  homlokprofilból  kitekerhető   függőleges   ponyvafelület   
mind a lemenő nap ellen, mind a szomszédok fürkésző 
tekintete ellen védelmet nyújt.

 

 

 

180-500 cm

150-300 cm

Szerkezetszín: RAL 7035, kívánságra 
lásd RAL színsor 
Ponyvaszín: Umbroll színsor 
Karok: 2 db
Konzol: homlokzati, kívánságra uni-
verzál- mennyezeti, szarufa
Ponyvacső:  Ø 70 mm, Ø 78 mm
Védőtető: opcionálisan rendelhető,
kívülről festett, hengerelt alumínium
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FULL 
CASSETTE

 
 

 

A  teljes  szerkezet  számára  védelmet  nyújtó  tokozott  meg-
oldás  a legelegánsabb megjelenésű napellenzőt eredményezi.

200-700 cm

150-350 cm

Szerkezetszín: RAL 9016,RAL 
9006 kívánságra lásd RAL színsor 
Ponyvaszín: Umbroll színsor 
Karok: 5 m-ig 2 db, 5-6 m 2-3 db,
6-7 m 3 db                                                          
Konzol: extrudált homlokzati, kíván-
ságra mennyezeti vagy szarufa konzol 
kiegészítők Ponyvacső: Ø 70 mm, Ø 78 
mm    
Védőtető: szerkezettel színazonos , 
kazettás megoldás
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„Úgy telik meg a lélek reménnyel, amint összebékül az árnyék a fénnyel...”

 

TEXTILEK

A természet ihlette

Minőségi anyagok
Termékeinkhez a gyártás során csak a legkivá-
lóbb alapanyagokat használjuk fel.
Az esztétikum mellett ezek az anyagok fontos 
műszaki tulajdonságokkal is rendelkeznek.

Vízállóság
Az alkalmazott textíliák legalább 325
vízoszlopmillimétert tartanak meg átszivárgás
nélkül. Vagyis a ponyván akár 32 cm
magasságban felgyűlt víz sem szivárog át.

Portaszítás
A textíliára lerakódott port az impregnált vá-
szon
taszítja, így azt az esővíz könnyen lemossa.

Védelem
Textiljeink penészesedés és gombásodás elleni
védelemmel is rendelkeznek.

UV-szűrés
Érezni fogják, hogy árnyék és árnyék között
is van különbség. Napellenzőink textiljei
megfelelnek a jelenleg érvényben lévő
legszigorúbb uniós irányelveknek az UV-
sugárzás szűrésére vonatkozóan.

 

Textíliáink az impregnáló anyagnak és eljárásnak 
köszönhetően a szilárd szennyeződésekkel szemben 
is roppant ellenállóak.

Mindezen tulajdonságoknak köszönhetően a texti-
lekre rendeltetésszerű használat mellet 5 év garan-
ciát vállalunk.
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MŰSZAKI INFORMÁCIÓK
Basic new

Basic extra

Casette

Compact

Full

Sunset

Homlokzati rögzítés Mennyezeti rögzítés Homlokzati rögzítés 
védőfedővel

Szarufa rögzítés

Homlokzati rögzítés

Homlokzati rögzítés

Homlokzati rögzítés

Homlokzati rögzítés

Mennyezeti rögzítés

Mennyezeti rögzítés

Mennyezeti rögzítés

Mennyezeti rögzítés

Homlokzati rögzítés 
védőfedővel

Homlokzati rögzítés 
védőfedővel

Homlokzati rögzítés 
védőfedővel

Homlokzati rögzítés 
védőfedővel

Szarufa rögzítés

Szarufa rögzítés

Szarufa rögzítés

Szarufa rögzítés
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28

MŰSZAKI INFORMÁCIÓKMŰSZAKI INFORMÁCIÓK
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Automatika és 
vezérlés
Az Ön maximáliskényelmétszolgálvaauto-
matikus vezérlő rendszereket is rendelhet 
napellenzőihez. A szélérzékelők és a napfény 
érzékelő szenzorok az időjárásnak megfelelő-
en biztosítják az árnyékolórendszer optimális 
működését és védelmét.

Az aktív szélvédelem biztonságot nyújt árnyé-
kolóinak a szél okozta rongálódás ellen, még 
akkor is, ha Ön éppen nem tartózkodik otthon.

A napfény érzékelő a beeső fény mennyi-
ségének megfelelően állítja az árnyékolót. 
Napsütésben kinyitja a napellenzőt , így véd a 
felmelegedéstől, míg borús időben behúzza a 
szerkezetet, hogy természetes fényt bíztosítson 
otthonának.

A távirányító segítségével egy mozdulattal 
megfelelő helyzetbe állíthatja napellenzőjét, 
fel
sem kell állnia a székből, nyugodtan kortyol-
gathatja tovább hűsítőjét.

A szerkezetre szerelhető hűtő- és fűtőrendszer 
segítségével a hűvösebb és a fülledtebb estéket 
is egyaránt kellemesen töltheti a teraszon.
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„Úgy telik meg a lélek reménnyel, amint összebékül az árnyék a fénnyel...”

 

VERANDA
ÁRNYÉKOLÓK
A télikert árnyékoló divatos és hasznos 
megoldás családi házak teraszainak, téli-
kertek üvegfelületeinek és egyéb tetőszer-
kezeteknek az árnyékolására. Erős extru-
dált tokozattal és lefutósínnel rendelkezik. 
Fix váza lehetővé teszi szélnek jobban 
kitett helyeken történő alkalmazását is. 
Különböző típusai igazodnak
a megrendelő igényeihez és a beépíté-
si követelményekhez. Kívánságra, vagy 
gyengébb falszerkezetek esetén, lábakkal 
megerősített, vagy önálló lábakon álló 
rendszert is biztosítani tudunk.

Működtetés:
A verandák működtetése elektromotorral
történik, hiszen a magasan elhelyezkedő
tetőfelületek árnyékolóinak manuális 
kezelése
problémás lehet. Az elektromos rendsze-
rekhez
időjárásfüggő vezérlések is rendelhetők.

Mozgatására zsinóros vagy bordásszíjas 
megoldást kínálunk, melynek mechaniz-
musát az alábbi rajzok szemléltetik:

 
Zsinóros működtetés - Veranda

 
Bordásszíjas működtetés - Veranda New

 

Textilek:
A veranda ponyvájának kiválasztása
a legfontosabb a termék esztétikuma
szempontjából. Télikert árnyékolóra
leggyakrabban alkalmazott ponyvák a kata-
lógus
színmintájában szereplő egyszínű textilek, de
azonos árban választható az Umbroll színsor
bármely más színe is. A katalógusban szerep-
lő
színminta alapján nagyvonalakban ki tudja
választani az Önnek legjobban tetsző árnya-
latot,
de megrendelését csak a tényleges színminta
megtekintését követően adja le!

Szerkezetszínek:
A szerkezetek alapszíne a RAL 9010, de felár
ellenében a RAL színskála bármely színében
rendelhető.

Rendelhető extra felszerelések:

szélérzékelő 
fényérzékelő 
esőérzékelő
dekorvilágítás
terasz fűtés, hűtés

„Úgy telik meg a lélek reménnyel, amint összebékül az árnyék a fénnyel...”
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A VERANDA napellenző az egyik legnépsze-
rűbb télikert árnyékoló.
A szerkezetet kimondottan sík tetőfelületek 
külső árnyékolására tervezték.

A ponyvafelület mozgatását és feszítését egy 
zsinóros mechanizmus végzi, mely több csi-
gán keresztül vezetett, rugós megfeszítésű.
A tetőhöz konzolokkal rögzítettek a lefutó 
sínek, melyekben a homlokprofil görgőkkel 
mozog.

A szerkezet az 50-60 km/h-s szelet is elvi-
seli, azonban célszerű ellátni szélkerekes 
érzékelővel és esőérzékelővel.

Az elegáns tokozás kiváló védelmet nyújt 
a feltekert ponyvának szélsőséges időjárás 
esetén is.

A napellenző és az árnyékolandó felület 
között a levegő szabad mozgásának köszön-
hetően,
a belső hőmérséklet is nagyon eredménye-
sen csökkenthető.

A VERANDA NEW a hagyományos VERANDA 
továbbfejlesztett változata.
Modern megoldás sík tető- és üvegfelületek 
árnyékolására. Újdonsága a mozgatási me-
chanizmusban rejlik, melyre bordásszíjas 
megoldást kínál.

A ponyvafelület tökéletes feszességét a hom-
lokcsőbe integrált rugó biztosítja.
A tetőhöz konzolokkal rögzítettek a lefutó 
sínek, melyekben a homlokprofil görgőkkel 
mozog.

A szerkezet az 50-60 km/h-s szelet is elvi-
seli, azonban célszerű ellátni szélkerekes 
érzékelővel és esőérzékelővel.

Az elegáns tokozat a feltekert ponyvát védi, 
a homlokprofil a tokozat előtt megáll.

A ponyva alatt felmelegedett levegő áramlá-
sa hatékonyan hűti az árnyékolt üvegfelüle-
teket.

   VERANDA     VERANDA NEW  
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„Úgy telik meg a lélek reménnyel, amint összebékül az árnyék a fénnyel...”

 

 

Szerkezetszín: RAL 9010
Ponyvaszín: Umbroll színsor
Konzolok: 2,5 m-ig 4 db, 2,5 m felett 6 db
Ponyvacső: Ø 78 mm
Tokozat: tokajtóval ellátott extrudált 
profil

Maximálisan árnyékolható felület: 16 m²
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Noveta Box
KAZETTÁS NAPELLENZŐ

A Scrigno napellenző a legnagyobb népszerűségnek örvend a kazettás napellenzők közül.                                              
Nagy előnye, hogy az egész mechanizmus és a ponyva összecsukott állapotban tökéletesen védve 
marad az időjárástól a designes tokszerkezetben.
A   napellenző   szerkezetének   köszönhetően   számos   környezetben   alkalmazható,   családi   há-
zak,   lakások, vendéglátóipari egységek teraszaira és erkélyeire egyaránt. A ponyva osztrák Sattler.

  

 

Szerkezet:
-kazettás csuklókaros napellenző
-szerkezete rozsdamentes acél
-alapszínek: fehér, ezüst, sötét-
barna, strukturált antracit
-szerelhető: homlokzatra, 
 mennyezetre, szarufára

max szélesség: 500 cm

Ponyva védelem:
-Climax Sattler színsorból vá-
lasztható 
 textil
-a ponyva védőtokba tekeredik be
-nano-impregnálás, amely növeli 
 az ellenállást a szennyeződéssel 
 szemben

Prima Box TOKOZOTT NAPELLENZŐ
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Noveta Box KAZETTÁS NAPELLENZŐ

Noveta Box
KAZETTÁS NAPELLENZŐ

A Segno kazettás napellenző újdonság a tokozott napellenzők világában. 
Funkciójának és a letisztult formáknak köszönhetően tökéletesen illeszkedik a modern házak hom-
lokzatához. Csakúgy, mint a többi kazettás napellenző, a mechanizmus és a ponyva egy elegáns 
tokszerkezetbe tekeredik be, így védve az időjárás viszontagságaitól.
A ponyva osztrák Sattler.

 

 

Szerkezete:

-kazettás csuklókaros napellen-
ző
-szerkezete rozsdamentes acél
-alapszínek: fehér, ezüst, sötét-
barna, strukturált antracit
magasság 201 mm, mélysége 207 
mm a tartókonzolokkal együtt.
max szélesség: 650 cm 
max karkinyúlás: 350 cm

Ponyva védelem:

-Climax Sattler színsorból választható 
textíl
-a ponyva védőtokba tekeredik be
-nano-impregnálás, amely növeli az 
ellenállást a szennyeződéssel szemben
-tokszerkezet mérete: magasság 252 
mm, mélysége 166 mm a tartókonzolok-
kal együtt.
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