
     Rulourile transparente Kondor sunt cele mai 

practice sisteme de închidere a teraselor private sau 

a teraselor de restaurante şi cafenele, a foişoarelor 

de grădină şi chiar a balcoanelor de apartament. 

  Acestea completează eficient oferta de soluţii 

calitative şi de uz îndelungat pentru protecţia 

împotriva intemperiilor: vânt puternic, averse, 

ninsoare. Confortul acestor spaţii creşte 

semnificativ pe toată perioada sezonului rece, din 

prima lună de toamnă, până în ultima lună de 

primăvară.

     Rulourile transparente cu capse şi bride conferă 

spaţiilor rezidenţiale sau comerciale un aspect 

modern şi o protecţie optimă împotriva 

averselor, a vântului şi a ninsorii.

Detalii tehnice

Sunt confecționate din cristal transparent, cu 

întăritură pe margine, de jur împrejur. 

Capsele sunt aplicate pe întăritură, din 500 mm în 500 

mm. Bridele nu sunt incluse în preț.

Culorile standard ale materialului pentru întărituri şi 

şorț sunt alb (RAL 9010) și respectiv maro (RAL 8015), 

dar, la cerere, sunt disponibile şi alte nuanţe.

Lăţimea foliei este de 1410 mm. Pentru a se obţine 

dimensiunea solicitată, se lipesc mai multe folii. 

Această lipire este transparentă şi nu afectează 

transparenţa ruloului.

În partea de jos se adaugă un şorţ, din polytextil, cu 

dimensiuni  de 150 mm, 200 mm sau 250 mm. Acesta 

are rolul de a îndepărta scurgerea apei de bază.

Opţional, se poate monta un cordon de prindere a 

materialului rulat. 

       Protecție tot �mpul anului,
      indiferent de ano�mp.

DIMENSIUNI

Lățime maximă

Suprafața maximă 17,5 mp 

5000 mm

1370 mmLăţime folie

Dimensiune şorţ 150/ 200/ 250 mm

Înălţime maximă* 3500 mm*
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* Pentru rulourile transparente cu capse și bride (ficse) 

nu se utilizează nicio structură. Prin urmare, nu există 

cote maxime recomandate. Totuși, pentru înălțimi mai 

mari de 3500 mm, capsele se aplică din 350 mm în 

350 mm.
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