
 
 
 

 
 
 
 

AVVOLGIBILE 
 

Сенник с алуминиеви водачи Awning with guides of aluminium 
 Предназначение: За веранди, покривни прозорци, 

дървени перголни конструкции (монтира се под или 
над тях) и др. 

 Конструкция: Вал в алуминиева кутия и странични 
алуминиеви водачи; синхронизирано задвижване на 
предната греда и вала със специална система от 
въжета и пружини, осигуряваща добро изпъване на 
плата. Покритието е електростатично, прахово. 
Стандартен цвят- бял RAL 9010. Може да се 
монтира вертикално, хоризонтално или в междинно 
положение. Свързващите крепежни елементи 
(болтове, гайки ) са от неръждаема стомана. 

 Управление: 
 с електро мотор, с дистанционно или бутонно 

управление и/или автоматично управление( сензори 
за вятър, слънце и др. ). 

 Покривало: Изработва се основно от акрилни 
платове, но може да се използват специални тъкани 
Twilight или PVC платове. 
 

 Made for: For verandas, roof windows and for 
application above or below of wooden pergolas. 

 Construction: Shutter- box structure with side- rails and 
special drawing system (rope), which joins permanently 
the roll to the front bar, always keeping the fabric 
tensioned in each position, when it is stopped. Its 
installation can be both horizontal and vertical. Where it  
is possible fitting screws made of stainless steel. Painting 
by polyester powder. Standard colour: RAL 9010. 

 Ways of work: Working with electric motor and/or 
automatic control with sensor devices. 

 Cover: Made of acrylic fabric. It is possible acrylic 
fabric- Twilight. or PVC. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Класове на устойчивост на вятър съгласно BDS EN 13561 
Wind resistance classes according to BDS EN 13561 

 

 

 

 

 

pN – Номинално ветрово налягане   Nominal wind pressure, N/m2 
pS – Екстремно (максимално) ветрово налягане   Safety wind pressure, N/m2 

 

Клас 
Class 

Вятър скорост 
Wind speed 

BDS EN 13561 

m/s km/h pN N/m2 pS N/m2 

1 8.0 28.8 40 48 

2 10.5 37.8 70 84 

3 12.8 46.0 110 132 

The Sun, The Protection, The Design... 
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AVVOLGIBILE 
 Технически данни:  Tecnical data: 
Максимални размери: ширина L х изнасяне B: 

 5,00 х 5,00 м за акрилни платове; 
 4,00 х 4,00 м за PVC материали. 

Maximum dimensions: widht L x projection B: 
 m. 5.00 x mt. 5.00 with acryl fabric; 
 m. 4.00 x mt. 4.00 with PVC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Класове - устойчивост на вятър BDS EN 13561 Classes of wind resistance 

Изнасяне B, м 
Projection B, m 

Ширина L, м   Widht L, m 

2.00 3.00 4.00 5.00 

2.00 3 3 2 2 

3.00 3 2 2 2 

4.00 2 2 2 1 

5.00 2 2 1 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


