The Sun, The Protection, The Design...

Q STANDART

Q LUX

Шатри

Marques

 Предназначение: Сезонно, стационарно покриване
на външни площадки на търговски обекти, временни
експозиции и изложби, паркинги и др.
 Конструкция: Разглобяема, лесна за монтаж и
демонтаж. Металните части на конструкцията са
с електростатично прахово покритие, със
стандартен цвят RAL 9010, но може да се изпълни
и в друг цвят. Свьрзващите и дребно габаритни
детайли са с галванично цинково покритие.
Анкерира се към бетонова настилка или нулев цикъл
(фундаменти) с анкерни болтове. Конструкцията е
модулна и позволява изпълнение в ансамбъл. Модел
LUX се изработва с допълнителни странични пана.
 Покривало: Изработва се основно от акрилни
платове ( UV- protection ) или PVC бризенти, с
плътност до 520 г/м2. Цветовото съчетание е по
желание на клиента. За рекламни цели се изпълнява
печат на надписи, емблеми и пр.
 Странични пана ( за модел LUX ): Изработват се
в комбинация по желание на клиента от PVC
бризенти, акрилни платове, прозрачно PVC фолио
тип “КРИСТАЛ”.
 Модели: Q STANDART; Q LUX

 Made for: Stationary coverings of wide spaces ,
ideal for impermanent exhibitions and art exhibitions,
car parks.
 Construction: Folding structure, easy for fitting. The
basic details are made of galvanized steel profiles.
Structure is painted with powder paint in white
colour RAL 9010. Fitting screws are made of
galvanized steel. It is connected to concrete flooring
or concrete foundations with anchor bolts. The
structure is modular and permits performance in
groups. Model LUX have additional vertical screens.
 Cover: Made of acrylic fabric with UV – protection or
PVC. For ad. purposes the stamp or inscription can be
made.
 Vertical screens (for model LUX): Made of acrylic
fabric with UV – protection or PVC or transparent
PVC fabric with thickness 0.5 – 1.0 mm, stabilized over
the contour with PVC bands. For ad. purposes the
stamp or inscriptions can be made.
 Models: Q STANDART; Q LUX

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ
TECHNICAL DATA
ШАТРИ

MARQUES

Q STANDART

Q LUX

Модел
Model
3x3
4x4
5x5

B
3.00
4.00
5.00

Размери, м
Dimensios, m
H1
H2
2.02
2.18
2.14
2.28
2.14
2.31

H
3.32
3.86
4.26

Площ, м2
Area, m2
9.00
16.00
25.00
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