
 
The Sun, The Protection, The Design...  

 

P4, P4 BOX 
Вертикално сгъваемо преградно пано с 

алуминиеви водачи 

Vertical folding screen with aluminum 

guides 
 Предназначение: Паната се използват като 

ветрови прегради за ограждане на тераси на 

жилищни сгради, хотели, вили; затваряне на 

навеси, перголи, беседки и др. 

 Конструкция: Сгъваема, изработена от 

алуминиеви профили, прахово боядисани – цвят 

бял RAL 9010 или RAL 9016, но е възможно  

изпълнение в друг цвят. Разглобяема, лесна за 

монтаж и демонтаж. Принципът на работа е чрез 

навиване (развиване) паното на вал; изпъването 

на плата се осигурява от предна греда, която се 

движи в странични алуминиеви водачи и се 

застопорява в долно положение. Монтажът на 

вала е челно или таванно. При модел P4 BOX 

валът е монтиран в алуминиева кутия. 

 Управление: Ръчно, с редуктор и манивела или 

с мотор. 

 Покривало: Изработва се основно от PVC 

прозрачно фолио "Кристал", с дебелина 0,5 - 

0,8 мм, Възможно е изпълнение с PVC бризент 

или акрилен плат. 

 Модели: P4 и P4 BOX 

 Made for: The boards are used as wind barriers 

for enclosure balconies of apartment buildings, 

hotels, villas; lateral closing of awnings, pergolas, 

gazebos and more. 

 Construction: Roll folding structure. The basic 

details are made of aluminium powder painted 

profiles RAL 9010 or RAL 9016,  but it is possible 

another color. The  stretching of the screen is 

reached by the front bar which is fixed  in lower 

position. The mounting could be to the wall or to 

the ceiling. In model P4 BOX the roll is mounted 

in aluminium box, which protects the screen when 

it’s folded. 

 Ways of work: 

- manual with reducer and crank; 

- by motor. 

Cover: Made of PVC "CRISTAL" transparencies 

with thickness 0.6 – 0.8 mm, stabilized over the 

contour with PVC bands. It is possible made of 

acrylic or PVC fabric. 

 Models: P4 and P4 BOX 

 Технически данни  Technical data 

  

P4 BOX P4 

Размери: 

Ширина L - до 4 м 

Височина Н - до 3 м 

Dimensions: 

Maximum width - to 4 m 

Maximum height - to 3 m 
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Монтажни размери P4 BOX Installation dimensions of P4 BOX 
   

Страничен монтаж 

Side mounting 

Таванен монтаж 

Ceiling mounting 

Стенен монтаж 

Wall mounting 
 

Монтажни размери P4 Installation dimensions of P4 
  

Таванен монтаж 

Ceiling mounting 

Стенен монтаж 

Wall mounting 
 


