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BRISA SOLAR Árnyékoló
Megrendelőlap

01. Bevezetés

02.

Module 1

Motor 1 Motor 2

Module 2

Modul széles telepítéssel 

Modul nagy kinyúlású telepítéssel

Vevő neve: Dátum: Kívánt szállítási dátum:

Modulonkénti maximális méretek:
Kinyúlás (A lamellákra merőleges méret) a: 5000mm
Szélesség (A pengékkel párhuzamos méret) b: 4000mm 
Maximális távolság a lábak között c: 5000mm 
Maximális terület c: 16m²

Telepítési lehetőségek 

Önálló modul 4 lábbal

2 vagy több modul lábakkal, nagy 
kinyúlású telepítéssel

2 vagy több modul lábakkal, 
széles telepítéssel

Önálló modul 2 lábbal, falhoz rögzítve

2 vagy több modul lábakkal,falhoz 
rögzítve nagy kinyúlású telepítéssel

2 vagy több modul lábakkal, falhoz 
rögzítve, széles telepítéssel

Önálló modul 2 fal közé rögzítve

2 vagy több modul két fal közé 
rögzítve nagy kinyúlású 
telepítéssel

2 vagy több modul két fal közé 
rögzítve, széles telepítéssel

•5000 mm-nél nagyobb kinyúláshoz egy második modulra 
van szükség.
• Egymásba épített modulok, köztes gerenda 
nélkül(modulonként 1 motor).
Modulonkénti maximális méretek:
Kinyúlás (A lamellákra merőleges méret) a: 5000mm
Szélesség (A lamellákkal párhuzamos méret) b: 4000mm 
Maximális távolság a lábak között c: 5000mm
Maximális terület c: 16m²

•4000 mm-nél nagyobb szélességhez egy második 
modulra van szükség.

•2 vagy több modul ereszcsatornával és  gerendával.
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06. INSTALLATION SCHEME

03. Telepítési méretek
(Töltse ki a teljes adatlapot a Brisa Solar telepítési méreteivel)

Készítsünk rajzot a telepítés 
helyszínéről, ahol az alábbiak 
láthatók:

- Lábak és/vagy fal elhelyezkedése
- A lamellák iránya
-  Motor oldal

05. A termék színe
(Lakkozott alumínium profilok)

Teljes szélesség a:

 Teljes kinyúlás b :

Teljes magasság h :

Töltse ki a méreteket (mm):

160mm

Jelmagyarázat:Példa a rajzra_

Rajz terület:

Fal Két láb* Láb

*Két láb: Ha két modult szélességükben összeépít akkor 2 
lábat kell használni.

04. Motor oldal
Válassza ki melyik oldalon helyezkedjen el a motor.

Motor

Ez az űrlap csak egy termék gyártásának megrendelésére szolgál.

Bal oldal
(Standard) Jobb oldal

Texturált  RAL

Kötelező kitölteni

STANDARD Szín
Bármilyen RAL texturált felülettel

Egyéb színek
Ha más színt vagy felületet szeretne
Referencia:

Időjárás érzékelőt kér:

Forgalmazó: Roller Gate Kft. 2071 Páty, Torbágyi út 0134/73 hrsz        www.motorlinehungary.hu




