
întărituri

Folii

Gamă variată de culori atât pentru folii, cât şi pentru întărituri.

NOU: disponibile şi în varianta cu cristal ignifug, care nu întreţine arderea, 
nu degajă fum toxic şi opreşte răspândirea flăcărilor în afară perimetrului. 

Structura rezistentă în faţa intemperiilor - protejează de ploi, ninsori sau vânt 
puternic.

Pot fi acţionate manual - cu manivelă, sau electric - cu motor şi telecomandă sau 
buton.

Ideale pentru proprietăţile private, dar şi pentru cafenele şi restaurante cu 
terase în aer liber sau amenajarea spaţiilor pentru fumat. 

Sisteme de închidere şi protecţie a teraselor, balcoanelor şi foişoarelor. 
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Materiale de calitate cu certificare naţională şi internaţională



1. Se poziţionează consola cu reductor şi se fixează în holşuruburi pe stâlpul terasei. 
2. În această consolă se fixează capătul de ax pentru reductor (partea cu bolţi). 
3. Consola secundară se poziţionează în ax, înainte de a fi montată în şuruburi. 
4. Cu ajutorul polobocului se asigură ca axul să fie montat perfect orizontal. 
5. După fixarea poziţiei axului, consola secundară se prinde în şuruburi. 
6. Se fixează cârligele de prindere ale barei de jos în pardoseală. 

Montaj rulouri transparente cu rulare pe tambur - 60 minute

Înălţimea lor poate ajunge până la 3 metri şi în funcţie 
de aceasta variază şi posibilitatea de acţionare. 

Performanţa lor constă atât în capacitatea de protecţie 
eficientă în caz de ploi, ninsori şi vânt puternic, cât şi în 
manevrarea uşoară, care nu diferă în funcţie de 
dimensiune.

RULOURI TRANSPARENTE CU RULARE PE TAMBUR

2.  Odată fixat pe poziţie se punctează centrul găurilor de pe latura de sus a peretelui, cu 
ajutorul unui marker. 

3.  Se montează capsele, din aproape în aproape, de la stânga spre dreapta. 
4.  După montarea tuturor capselor de pe latura orizontală, se fixează peretele. 
5.  După fixarea peretelui se punctează centrele găurilor pentru capse de pe laterale. 
6.  Montajul capselor se va face din aproape în aproape, pe verticală, de sus în jos. 

- 5 cm de întăritură se vor suprapune pe stâlpul din stânga 
- 5 cm de întăritură se vor suprapune pe stâlpul din dreapta 
- 5 cm de întăritură se vor suprapune pe grinda orizontală de sus 

1.  Se centrează peretele pe golul în care urmează să fie montat. 

Montaj rulouri transparente cu capse şi bride - 40 minute 

Sunt pereţi ficşi, ideali îndeosebi pentru foişoarele de 
grădină, dar şi pentru terasele restaurantelor şi ale 
hotelurilor. 

Se montează simplu şi rapid.

RULOURI TRANSPARENTE CU CAPSE ŞI BRIDE
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Schita 3. Motor cu telecomandă

Schita 2. Motor cu întrerupătorSchita 1. Montaj rulou cu casetă

Schiţe de montaj 

3. Cu atenţie sporită se poziţionează întregul rulou pe poziţia de montare. 
4. În funcţie de materialul din care este confecţionat stâlpul pe care se va monta ruloul, se aleg 
şuruburile potrivite pentru fixare şi se montează. 

5. Se cuplează acţionarea, după caz: 
             - Acţionare manuală - se ataşează manivela. 
             - Acţionare electrică - se face legătură la alimentare 220V conform schiţelor: 

1. Se cuplează ghidajele laterale în suporţii laterali ai casetei
2. Se dau găuri în ghidaje pentru fixarea şuruburilor de prindere, conform schemei nr.1.

Se utilizează pentru închiderea teraselor, a foişoarelor
şi a balcoanelor. 

Sunt foarte elegante, iar structura lor se aseamănă cu 
cea a rulourilor exterioare. 

Caseta şi ghidajele le conferă atât un aspect deosebit, 
cât şi o funcţionalitate mare.

Montaj rulouri transparente cu casetă şi ghidaje - 20 - 40 minute

RULOURI TRANSPARENTE CU CASETĂ ŞI GHIDAJE
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Garanţiile noastre

Nu încercaţi să îi rulaţi decât după ce aţi eliberat bridele sau cârligele (după caz). 

Nu folosiţi obiecte tăioase în preajma lor pentru că pereţii sau rulourile 
transparente se pot tăia sau zgâria uşor. 

Nu se rulează atunci când sunt umezi sau murdari. Înainte de a fi rulaţi, pereţii 
sau rulourile transparente se şterg foarte bine.

A se feri de praf, temperaturi extreme şi nisip. Nu se manipulează direct pe sol.

Întreţinere 


