
NOTE: All awnings are produced with a white RAL 9010 lacquered aluminum structure (except BRISA SOLAR) and with motorization. Consult our website to choose the desired color or fabric pattern. Contact us for the production of non-standard aluminum measures and colors.
MEGJEGYZÉS::Minden napellenző fehér RAL 9010 lakkozott aluminium ( a BRISA SOLAR kivételével) és motorizálással készül.  Keresse fel minket a kívánt szín vagy szövetminta kiválasztásához. Nem szabványos szerkezetek gyártásával kapcsolatban vegye fel velünk a kapcsolatot.

VÍZÁLLÓ

Automatikus szövet mozgatás

Aluminium szerkezet

Szövetvédelem zárt tokban

Ideális teraszokhoz vagy sétányokhoz, belső térré alakítva, 
amely így védett lesz a napsugaraktól és a széltől

Automatic tissue movement

Aluminum structure

Safe for fabric protection

Ideal for terraces or esplanades, transforming it into a more 
interior space protected against sun rays and wind breezes

HARMÓNIKUS

FUNKCIONÁLIS

MODERN

PERGOLA

Protection against sunlight

Adaptable to all types of leisure areas such as terraces, pool 
areas, outdoor dining tables, among others

Napfény elleni védelem

Alkalmazható minden típusú szabadtéri területhez, mint például 
teraszok, medenceterületek stb.

Built entirely in aluminum

Electrically controlled blades, allowing the entry of light,
air renewal and protection from rain

Ideal for reuse and creation of new spaces

Standard colour - any RAL with textured finish

Teljesen aluminiumból készült

Elektromosan vezérelhető lamellák, amelyek lehetővé teszik a 
fény, légmozgás szabályozását és szükség esetén védelmet 

nyújtanak az eső ellen.

Ideális terek megújításához és új terek kialakításához

Standard színben - bármilyen RAL színben kérhető

BRISA SOLAR PUNTO RECTO

AUTOMATIZÁL

KOMPAKT

Automated awning

2 arms fixed with springs to keep the fabric under tension

Limits the passage of sunlight on windows, doors,
balconies or shop windows

Automatizált veranda

2 rugóval rögzített kar a vászon merevsége érdekében

Korlátozza a napfény átjutását az ablakokon, ajtókon, 
erkényeken vagy kirakatokon.

VARANDA

DISZKRÉT

Completely closed safe

Fabric with characteristics suitable for the most 
adverse atmospheric conditions

Ideal for marquees or glass roofs, limiting the passage 
of sunlight

Teljesen zárt szerkezet

Időjárás ellenáló szövet

Ideális üvegtetőkhöz, korlátozza a napfény bejutását.

ELEGNÁS

MONOBLOCO

GAZDASÁGOS

EGYSZERŰ

Automata napellenző, tok nélkül

Különböző méretekben rendelhető

Egyszerű és gazdaságos választás

Automated awning, without safe

Produced in various widths and projections 

Simple and economical for your exterior leisure places

ELLENÁLLÓ

VELLUM COFRE

SOKOLDALÚ

AWNING ACCESSORIES     NAPELLENZŐ KIEGÉSZÍTŐK

Authorized Agent
Hivatalos Partner

REINVENT AND PERSONALIZE SPACES
WITH MAXIMUM CONVENIENCE

ÁLMODJA MEG ÉS SZABJA SZEMÉLYRE 
TERASZÁT

AWNINGS STORES
NAPELLENZŐK

AUTOMATIC
FRONT SKIRT

AUTOMATIKUS 
ELÜLSŐ 
NAPELLENZŐ 
SZOKNYA

COFRE VOLANTE

ELLENÁLLÓ

ELLENÁLÓ

PRAKTIKUS

PRAKTIKUS

Teljesen zárt szerkezet

Szerkezetbe integrált motorizálás és elektromos rendszer

Időjárásnak maximálisan ellenálló vászon

Motorosan leengedhető elülső vászon

Ideális teraszokhoz és erkélyekhez

Completely closed safe

Motorized and electrical system integrated in the safe

Fabric with characteristics suitable for the most adverse 
atmospheric conditions

Automatic front skirt for protection from sunlight or other 
people's eyes

IdIdeal for terraces and balconies

Motorized and electrical system integrated in the safe, 
allowing easy installation

Fabric with characteristics suitable for the most 
adverse atmospheric conditions

Ideal for terraces and balconies

A szerkezetbe integrált motoros és elektromos 
rendszer lehetővé teszi az egyszerű telepítést

Időjárásnak maximálisan ellenálló vászon

Ideális teraszokhoz és erkélyekhez

COFRE

Sun, rain and wind sensor with built-in control 
board for direct connection to the awning or roller 
shutter motor, not being necessary to install an 

additional control board
NaNap,-eső-és szélérzékelő beépített vezérléssel 
napellenzőkhöz vagy redőnymotorokhoz való 
közvetlen csatlakozással. Nem szükséges további 

vezérlés felszerelése.

BEWEATHER
Command-driven control board for motor up to 500W
Possibility to work with WIWEATHER sensor
Parancsvezérelt vezérlés 500 W-os motorhoz
Összekötési lehetőség WIWEATHER érzékelővel

MC7
Wireless sun, rain and wind sensor, allowing the sensor

to be installed away from the awning or blind
Possibility to communicate with several control 

boards simultaneously
Compatible with MC6, MC7, MC8, MC65

and MC65IP control bards
   Vezetél nélküli nap-,eső-és szélérzékelő, amely lehetővé teszi, 

hogy az érzékelőt a napellenzőtől  távolabb helyezze el.
Egyszerre több vezérléssel is képes komunikálni

Kompatibilis a következőkkel MC6, MC7, MC8, MC65 y MC65IP

WIWEATHER

Command-driven control board for motor up to 500W
Has ON / OFF relay for light use

Possibility to work with WIWEATHER sensor
Rádiós vezérlés 500 W-os motorhoz
Világítás vezérlés ON/OFF relével

NANAp, eső és szél érzékelő csatlakozási lehetőség 
(WIWEATHER) 

MC8
Command-driven control board for motor up to 500W

With 24Vdc output for accessories
Possibility to work with WIWEATHER sensor
Connection of external up and down buttons
Stop by effort to adjust the fabric of the awnings

Independent output for courtesy light
Rádiós Rádiós vezérlés 500 w-os motorhoz
24Vdc kimenet a tartozékokhoz

Nap, eső és szél érzékelő csatlakozási lehetőség 
(WIWEATHER) 

Külső irányítógombok csatlakoztatásának 
lehetősége

Vászon feszítés érzékelése, erőbeállítás
FFüggetlen kimenet a belső világításhoz

MC65IP
Command-driven control board for motor up to 500W
Possibility to work with WIWEATHER sensor

Stop by effort to adjust the fabric of the awnings
Independent output for courtesy light
Rádiós vezérlés 500 W-os motorhoz

Nap, eső és szél érzékelő csatlakozási lehetőség 
((WIWEATHER)

Napellenző anyagának beállításának lehetőség
Független kimenet a belső világításhoz

MC65

06 30 181 6141
info@rollergate.hu
www.rollergate.hu

Easy maintenance
Könnyű karbantatás

Maximum resistance
Maximális ellánállóság

Anti spots
Folt mentes bevonat

Fast drying
Gyorsan száradó

Anti UV
UV ellenáló

Choose the fabric that best suits your project!
Válassza az Önhöz leginkább illő vásznat

motorline.pt

▶ All awnings or curtains include plain or striped fabrics as standard, upon 
availability. For other types of fabric, the price is on request.
▶ You will also be able to check their technical information and see the shapes 
that fabrics can take, when installed, that are not considered defects.

▶ Minden napellenző vagy függőny alapfelszereltségként sima vagy csíkos vásznat 
tartalmaz. Más típusú szövet választása esetén az ár egyedileg változik.
▶ Megtekintheti az egyéb műszaki információkat és az elérhető szöveteket.

Plain Lisos 2979 PERLA (STANDARD)

Plain Lisos 8488 ANTRACITA (STANDARD) 

Trend Light 6915 BLANCO

Trend 6016 PERLA

Striped Listados 2921 BALMORAL (STANDARD)

View all fabrics 
Összes termékünk


