
PROFESJONALNIE i KOMPLEKSOWO przedłużamy 
efektywną pracę OGRÓDKA LETNIEGO,

co najmniej o kilka miesięcy w roku

oryginalny, 
elegancki i 

mobilny system 
osłon letnich 

ogródków

Nasz system eleganckich 
osłon ogródków letnich 

doskonale ochroni 
Państwa klientów przed 

wiatrem, smogiem, 
zimnem

i hałasem 

Wyłączny dystrybutor  w Polsce:
www.wiatrochrony.pl , kontakt: tel 790 400 735, mail:  biuro@wiatrochrony.pl 
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 WYSTARCZĄ TYLKO 4 KROKI
 ABY OGRÓDEK LETNI lub TARAS  TĘTNIŁ ŻYCIEM I ZARABIAŁ KILKA 

MIESIĘCY W ROKU DŁUŻEJ

Prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy 

Po rozmowie , umówionym spotkaniu, prezentacji osłon i 
pobraniu wymiarów (można to zrobić również przesyłając 
nam szkic z wymiarami ogródka lub tarasu) i po wyborze 
rodzaju paneli oraz koloru przygotowujemy dla Państwa 
projekt 3D wraz z wyceną i terminem realizacji.

Po podpisaniu umowy, ustaleniu sposobu finansowania i 
zaakceptowaniu projektu przystępujemy do produkcji 
Państwa paneli.

Gdy upłynie maksymalnie 21 
dni, dostarczamy i opcjonalnie 
montujemy osłony w Państwa 
ogródku letnim lub wokół 
tarasu.

KROK 1 :

KROK 2 :

KROK 3 :

KROK 4 :

PROFESJONALNIE i KOMPLEKSOWO przedłużamy 
efektywną pracę OGRÓDKA LETNIEGO,

co najmniej o kilka miesięcy w roku



 maksymalna 
transparentność

Luksusowy 
model Kolumna 
tworzy w unikalny 
sposób rozkład 
pomieszczeń i 

przestrzeni 
zewnętrznej.

 W nowoczesnej, 
innowacyjnej i 

eleganckiej formie  
Całkowicie bez 

barier.

KOLUMNA to elastyczny i świetny 
sposób, mocowania szklanych osłon pod 

różnymi kątami
całkowicie bez użycia śrub.

KOLUMNA obejmuje 
wyłącznie profil - dostawa i 
montaż szklanych frontów 

pozostaje w gestii 
lokalnego dostawcy. 

Pomocą w wyborze służy 
nasz polski dystrybutor

Puste miejsca w Kolumnie, nie 
wypełnione szybą, można 

wypełnić świecącą taśmą LED 

0°
45° 90° 135°

180°

KOLUMNA 
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Uzupełnieniem eleganckiej i 
nowoczesnej kolekcji KOLUMNA 

jest zestaw drzwi , który kontynuuje 
design kolekcji. Drzwi są 

przejrzyste, zintegrowane wizualnie 
i dyskretne.

ZESTAW DRZWIOWY 
ZAWIERA :

4 zawiasy ,zamek z kluczem  
blokadę dolną drzwi oraz 

profile boczne z aluminium i 
uszczelki z pcv

Specyfikacja techniczna :

• wymiar profilu : 20 x 16 cm
• dostępne wysokości: 170 / 180 cm

• maksymalna odległość między dwoma profilami: 2,30 m
• profil mocuje się na stałe w podłodze lub podeście

• profil malowany w kolorze srebrnym
• zalecane dla grubości szkła: 8/10 mm

• zaślepki na niewykorzystane  otwory na szybę
• waga netto Kolumny : 17 kg

MODEL KOLUMNA  JEST 
OPATENTOWANY I PRAWNIE 

CHRONIONY

4



5 271

półautomatyczny
GÓRA & DÓŁ

Standardowe kolory  Góra & Dół :

SZARY 
BŁYSZCZĄCY

BIAŁY: RAL 9010

LOGO SU&GIU x etichette_Layout 1  18/05/12  16.17  Pagin

Panel  Góra & Dół wysuwa się na 
maksymalną wysokość do  220 cm

Wysokość może być modyfikowana w zależności od 
potrzeb, zapewniając jednocześnie pełną ochronę 

przed złymi warunkami pogodowymi. 
Pogoda może być przyjazna w pewnych porach roku , 

ale jej "nastrój" może się zmienić bardzo szybko.
 Czy to będzie nagła burza, słoneczny ale wietrzny 

dzień lub gdy powstają wyraźne zmiany temperatury, 
zwłaszcza w godzinach wieczornych lub w nocy.

Logicznym i skutecznym rozwiązaniem jest 
Góra&Dół, ponieważ jego szklane osłony, 

opatentowany system , mogą być łatwo podnoszone 
lub opuszczane, zapewniając komfort dla klientów na 

tarasie przez cały czas, bez przeciągów, kurzu i 
zimna.

Klucz blokuje i uwalnia moduł. Aby
podnieść szybę, wysuwa się klucz
a moduł powoli sam wznosi się aż
do całkowitego zamknięcia

panel ruchomy

panel stały
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Kolor? Wybór należy do Państwa. 
Dwa kolory są dostępne 

standardowo dla konstrukcji 
aluminiowej Góra & Dół  to : 

BIAŁY i SZARY .
Do tych dwóch kolorów bazowych 
mogą być dopasowane na szkle 

eleganckie motywy graficzne 
(pasy) , które zwracają uwagę, 
podkreślają szczególne cechy 

wyposażenia tarasu - wpisujące 
się w kolorystykę zasłon, mebli, 

obrusów itp
Alternatywnie, może to być też 

logo.
Dostępne aplikacje są trwałe. 

Wytwarza się je ze specjalnego 
przyczepnego tworzywa, 

pozwalającego na stosowanie 
szerokiej gamy barw.

Kilka ważnych detali, które uatrakcyjniają
i podnioszą funkcjonalność półautomatycznych paneli:

 Góra & Dół zawiera specjalne, przezroczyste 
uszczelki, które montuje się w przestrzeni między 
uniesionymi modułami, dla optymalnej ochrony 
podczas chłodniejszych miesięcy roku. (fot A).

Praktyczne uchwyty umożliwiają wygodną obsługę 
modułów mobilnych.(fot. B)

fot. A

Jedno - lub dwuskrzydłowe 
drzwi z bocznymi eleganckimi 

podporami.
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50 cm

75 cm

150 cm

200 cm

Dostępne moduły 
kolekcji  

Góra&Dół :
Moduł 170 cm ( dolny 100 cm / górny 70cm )  x 50 cm 
Art.: SG-120 2009

Moduł  188 cm ( dolny 106 cm / górny 82 cm ) x 50 cm 
Art.: SG-160 2009

Moduł 195 cm ( dolny 117 cm / górny 78 cm ) x 50 cm 
Art.: SG-040 2009

Moduł 220 cm ( dolny 143 cm / górny 78 cm ) x 50 cm 
Art.: SG-080 2009

Moduł 170 cm ( dolny 100 cm / górny 70cm ) x 75 cm 
Art.: SG-110 2009

Moduł 188 cm ( dolny 106 cm / górny 82 cm ) x 75 cm 
Art.: SG-150 2009

Moduł 195 cm ( dolny 117 cm / górny 78 cm ) x 75 cm 
Art.: SG-030 2009

Moduł 220 cm ( dolny 143 cm / górny 78 cm ) x 75 cm 
Art.: SG-070 2009

Moduł 170 cm ( dolny 100 cm / górny 70cm ) x 150 cm 
Art.: SG-100 2009

Moduł 188 cm ( dolny 106 cm / górny 82 cm ) x 150 cm
Art.: SG-140 2009

Moduł 195 cm ( dolny 117 cm / górny 78 cm ) x 150 cm 
Art.: SG-020 2009

Moduł 220 cm ( dolny 143 cm / górny 78 cm ) x 150 cm 
Art.: SG-060 2009

Moduł 170 cm ( dolny 100 cm / górny 70cm ) x 200 cm
Art.: SG-090 2009

Moduł 188 cm ( dolny 106 cm / górny 82 cm ) x 200 cm 
Art.: SG-130 2009

Moduł 195 cm ( dolny 117 cm / górny 78 cm ) x 200 cm 
Art.: SG-010 2009

Moduł 220 cm ( dolny 143 cm / górny 78 cm ) x 200 cm 
Art.: SG-050 2009

• panele wypełnione są
nietłukącym się szkłem laminowanym (3 + 3)

PÓŁAUTOMATYCZNY GÓRA & DÓŁ
możliwe wymiary niestandardowe na zapytanie  (za dopłatą )
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Dzięki opatentowanemu 
systemowi, górny element 
można łatwo opuścić lub 

podnieść - aby otworzyć lub 
zamknąć taras gdy będzie 

taka konieczność.

W otwartym panelu  Góra & Dół 
wystarczy nacisnąć przycisk , gdy 

chce się zamknąć lub osłonić  
taras,

po chwili górny panel , 
równomiernie, sam zacznie 
unosić się ku górze aż do 
całkowitego zamknięcia.

GÓRA & DÓŁ

PÓŁAUTOMATYCZNY  GÓRA & DÓŁ

MODEL  GÓRA & DÓŁ 
JEST OPATENTOWANY I 
PRAWNIE CHRONIONY 

BANALNIE PROSTY W UŻYTKOWANIU I NIEWIARYGODNIE SKUTECZNY W 
DZIAŁANIU SYSTEM GÓRA & DÓŁ

wystarczy tylko
nacisnąć przycisk w 
górnym panelu

panel sam
zacznie się unosić 
ku górze

aż do
całkowitego
zamknęcia
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Electric 24V
GÓRA & DÓŁ

ELECTRIC 24V Góra & Dół działa przy 
wparciu silnika elektrycznego poruszającego 

ruchomy górny panel z szybą.
Główną cechą tego modelu jest to, że można 

ustawić wysokość górnego, ruchomego, 
modułu tam, gdzie się chce, poprzez jedno 

kliknięcie. 
Instalacja elektryczna o napięciu 24V 

zapewnia ekstremalne
bezpieczeństwo na zewnątrz.

ELECTRIC Góra & Dół to kompaktowy
panel o linearnym kształcie

Wszystkie inne cechy ELECTRIC down&Up są 
takie same jak w wersji półautomatycznej .

ELECTRIC Góra & Dół jest dla 
najbardziej wymagających klientów, 

którzy chcą oferować swoim gościom 
elastyczną i elegancką strefę komfortu.

minimalna    wysokość  130 cm  
maksymalna wysokość 215 cm 

SG 570 2009
szer. 75 cm

SG 560 2009
szer. 150 cm

SG 550 2009
szer. 200 cm

SZARY błyszczącyBIAŁY RAL 9010

Kolory
profili: 

LOGO SU&GIU x etichette_Layout 1  18/05/12  16.17  Pagin

MODELE  GÓRA & DÓŁ ELECTRIC 
JEST OPATENTOWANY I PRAWNIE 

CHRONIONY 

24V transformator (jaden na każde 7 modułów) Code SG24V  

9
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GÓRA & DÓŁ
AKCESORIA

SYSTEM ŁĄCZENIA PANELI

ŁĄCZNIK PROSTY
SG 320 2109

ŁĄCZNIK KĄTOWY
SG 330 2109

ŁĄCZNIK DO MONTAŻU 
PANELI W LINII 
PROSTEJ LUB POD 
KĄTEM  90° 

MINIMUM- 2 
ŁĄCZNIKI NA 
JEDNO ŁĄCZENIE

ŁĄCZNIK DO 
MONTAŻU PANELI - 
POZWALA NA 
TWORZENIE ŁUKÓW

MINIMUM- 2 
ŁĄCZNIKI NA 
JEDNO ŁĄCZENIE

TELESKOPOWE MOCOWANIA 
DO PODŁOŻA

FMEB
SG 350 2109

LMEB 
Art.: SG-520 2109

PŁYTKA 
TELESKOPOWA DO 
MONTAŻU NA 
STAŁE  - W 
PŁASKIM PODŁOŻU

KPL.-  2 SZT.

TELESKOPOWY STOJAK, DO 
"WOLNEGO" MONATAŻU NA 
PŁASKIEJ POWIERZCHNI. 
!! DLA PANELI O WYSOKOŚCI   
DO 195 cm !!

KPL.-  2 SZT.

FMTB
 SG 360 2109 

PŁYTKA TELESKOPOWA 
DO MONTAŻU NA STAŁE  -
NA PODŁODZE 
TECHNICZNEJ / TARASIE

KPL.-  2 SZT.

MODELE  GÓRA & DÓŁ
JEST OPATENTOWANY I PRAWNIE 

CHRONIONY 

WSPORNIKI OCHRONNE PRZED 
WIATREM

Stabilizator
Art.: SG-430 2109

Stabilizator poprzeczny 
w kształcie żagla

SG 370 2109

Aby wyrównać 
obciążenie 

wiatrem długich 
ścian

ZALECANY 
MONTAŻ CO 4 m
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AKCESORIA
GÓRA & DÓŁ

Profil ozdobny 
narożnikowy z 
zaślepką. 
Wys.: 
170/180/195/ 
220 cm

DRZWI  WEJŚCIOWE DO OGRÓDKA / TARASU 
dla GÓRA & DÓŁ

Drzwi pojedyncze : 90 cm 
Drzwi podwójne : 140 cm 
Zestaw drzwiowy składa się z 
następujących części :
-  3 / 6 zawiasy
- szyba ze szkła hartowanego 4 mm - 
przeźroczysta .
- 2 stabilizatory poprzeczne w kształcie 
żagli
- 2 uchwyty w mosiądzu
- 1 stopka blokujaca drzwi
- zamek z kluczem
- 2 / 4 nalepki z napisem Pchać/Ciągnąć

DRZWI przewidziane dla tarasów 
pod markizami lub
parasolami.

Otwarcie do środka lub na zewnątrz 
w zależności od projektuMODUŁY DRZWIOWE O WYSOKOŚCIACH : 170 / 180 / 220 cm

Art.:SG-300/450/500/310 -2109

DRZWI SPECJALNE

Rama szklanych drzwi z aluminium
w skład drzwi wchodzi:
-  klamka + zamek z kluczem
 - 3 + 3 warstwowe  szkło 
przezroczyste
 - 2 nalepki z napisem Push/
Pull
- 3 zawiasy
- 2 boczne pionowe profile 
Drzwi tylko dla zamkniętych 
trasów o wysokości 220 cm 
do dachu
Otwarcie do środka i na 
zewnątrz - w zalezności od 
projektu

wymiar : 105 x 220 cm

MODEL GÓRA & DÓŁ
JEST OPATENTOWANY I PRAWNIE 

CHRONIONY 11



TARMINA

Gdy zaczyna wiać wiatr, 
padać deszcz Tarmina 
momentalnie staje się 
wyższa i lepiej chroni 

Państwa taras 
czy letni gródek. 
PaneleTarmina 

pozwalają zmierzyć się z 
różnymi sytuacjami 

pogodowymi, w 
prosty,elegancki, tani i 
bezpieczny sposób.

Ekran TARMINA może być 
stosowany w dwóch wysokościach: 

90 cm (złożony) i za pomocą 
nieskomplikowanej operacji - przez 
podniesienie drugiego panelu do 

wysokości 180 cm.

Szczegół :
zawias i zamek
bezpieczeństwa

DANE TECHNICZNE
• 2 możliwe wysokości cm 90
and cm180
• dolny panel wys. : cm 90
• górny panel wys.: cm 90
• grubość szkła :4 mm
szkło z uszczelką
• Zawiasy i wbudowane w panelu

zamki bezpieczeństawa

12



TARMINA

MODEL TARMINA
JEST OPATENTOWANY I PRAWNIE 

CHRONIONY 
AKCESORIA   TARMINA

PVARE

Teleskopowa 
podstawa z 
regulacją wys. do 
montażu ekranu na 
podłożu płaskim

PVCPRE

Teleskopowa 
podstawa z regulacją 
wys. do montażu 
ekranu na podłożu o 
równej
powierzchni podłogi.

Teleskopowa podstawa z 
regulacją wys. do montażu 
ekranu na podłożu o 
nierównej powierzchni 
podłogi. polecana do 
montażu na chodnikach.

PVZRE

PVAFMOPVCARE

Teleskopowa 
podstawa z regulacją 
wys. do montażu 
ekranu na
podłożu o nierównej 
powierzchni podłogi.

Łącznik 
liniowy"AF"
 pozwala na łatwe 
łaczenie  
modułów w linii 
prostej

PVACMO

Zawias do łączenia 
modułów pod kątem lub
jako zawias do modułu 
zaplanowanego jako 
uchylny - drzwi do 
ogródka.

PVTAV

Stabilizator na 
wiatr, w kształcie 
litery L - instaluje 
się go wyłącznie 
w wewnętrznej 
częsci ogródka/
tarasu

MODUŁ DRZWIOWY
Składa się z 2 skrzydeł o szerokości 
60 cm każde i wysokości 180 cm
Moduł kompletny- składa się z 6 
zawiasów,zamka,blokady 
2 okrągłych uchwytów drzwi, 2 profili 
do łaczenia i 2 stabilizatorów 
przeciwwiatrowych.

PVTK

biały RAL 9010 szary niebieski RAL 5002   bordeaux RAL 3009

STANDARDOWE 
KOLORY 

TARMINA:
zielony RAL 6005 13
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Multisystem paneli ochronnych
ELEGANCE

Linia Elegance została zaprojektowana tak, 
aby idealnie dopasować się do designu 

przestrzeni zewnętrznych. 

Opatentowany profil
z zaokrąglonymi krawędziami idzie zgodnie z 
najnowszymi trendami w światowym designie. 

Krzywolinijne, estetyczne kształty
profilu, dostępne w wielu kolorach, dopasują 

się do najbardziej wymagających wnętrz 
letnich ogródków i tarasów.

 Funkcjonalność i różne dostępne akcesoria 
pozwolą rozwiązać każdy problem przed 

jakim staniecie Państwo projektując 
najbardziej skomplikowaną powierzchnię 

zewnętrzną.

Estetyczne kształty sprawiają, że
panele Elegance są unikalne, ekskluzywne i

nieporównywalne

• Profil aluminiowy 5x5 cm

• wszytkie modele z hartowanego szkła

• wszystkie elementy można podwyższyć do wysokości 180 cm
(dopłata ( wymagany montaż na stałe do podłoża)

• dolny panel z hartowanego szkła
( opcjonalnie za dopłatą )

• szkło mrożone lub dymne
(opcjonalnie za dopłatą)

• możliwe wymiary niestandardowe na zapytanie  (za dopłatą )

• własny kolor paneli wg RAL  ( za dopłatą )

14
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•

z prostymi i lekko 
zaokrąglonymi na 

brzegach krawędziami

• zakończenie panelu w formie
fali FLORENCJA

RZYM

 WENECJA

•

z zaokrąglonym 
zakończeniem panelu

Standardowe 
kolory paneli: 

biały RAL 9010   zielony RAL 6005 szary niebieski RAL 5002 bordeaux RAL 3009 

DOSTĘPNE MODELE 
KOLEKCJI ELEGANCE:

 PVEV4J           PVEV4 PVEV5 PVEV6 PVEV1J           PVEV1 PVEV2 PVEV3

 PVER1J           PVER1   PVER2 PVER3  PVER4J           PVER4 PVER5 PVER6

  PVEF4 PVEF5 PVEF6PVEF4J PVEF1JJ           PVEF1   PVEF2 PVEF3

ELEGANCE
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ALL SEASONS

PVEF1AS

69 cm

PVEF2AS

133 cm

PVEF3AS

197 cm 50 cm

W
ys

ok
oś

ć
15

5 
cm

 Korzystając z modułówAll Seasons 
można łatwo przejść z czasu 

jesienno - zimowego na wiosenno - letni . 
Wystarczy zdjąć górną część modułu 

szklanego, zamontować podstawę pod 
kwietnik by stworzyć z tarasu kwitnącą 

loggię. 
Przewiewność, estetyczny wygląd i 

przyciągające wzrok piękne kwiaty..cóż 
więcej trzeba by zapełnić letni ogród 

gośćmi
(model opatentowany)

ALL SEASONS  - ELEGANCE

PVPAN
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Multisystem paneli ochronnych
STANDARD 

biały RAL 9010     zielony RAL 6005 szary niebieski  RAL 5002     bordeaux RAL 3009

Linia STANDARD charakteryzuje się prostotą 
konstrukcji. 

Gładka, równoległościanowa konstrukcja, która 
dostosowuje się do każdego rodzaju mebli na 

tarasie. Dostępna w 3 modelach o różnych 
kształtach wieńczących je paneli szklanych. 
Linia STANDARD to projekt zainicjowany w 

1997 roku który jest obecnie najlepiej 
sprzedającym się na wszystkich rynkach 

międzynarodowych. Tysiące zainstalowanych 
przez prawie 20 lat systemów osłon ogródków 
letnich świadczy o wtrzymałości, solidności i 

jakości naszych paneli.

• profil aluminiowy 5x5 cm

• wszytkie modele z hartowanego szkła

• wszystkie elementy można podwyższyć do wysokości 180 cm
(dopłata - niezbędny montaż na stałe do podłoża)

• dolny panel z hartowanego szkła
( opcjonalnie za dopłatą)

• szkło mrożone lub dymne
(oba opcjonalnie za dopłatą)

• możliwe wymiary niestandardowe na zapytanie  (za dopłatą )

• własny kolor paneli wg RAL  ( za dopłatą )

Standardowe
kolory
paneli:

STANDARD
17
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69 cm

DOSTĘPNE MODELE 
KOLEKCJI STANDARD: •

z prostymi i 
zaokrąglonymi na 

brzegach krawędziami

PVR3 PVR5 PVR6PVR2

W
ys

ok
oś

ć 
15

0 
cm

W
ys

ok
oś

ć 
 8

5 
cm

 WENECJA

 RZYM

•

197 cm

W
ys

ok
oś

ć 
 1

54
 c

m

W
ys

ok
oś

ć 
 9

0 
cm

MEDIOLAN

200 cm

W
ys

ok
oś

ć 
15

0 
cm

PVR1PVR1J PVR4J PVR4 

z zaokrąglonym      
zakończeniem panelu

PVV1J   PVV1        PVV2 PVV3 PVV4J  PVV4        PVV5              PVV6

PVM1         PVM2 PVM3

35 cm 69 cm 102,5 cm 200 cm 

 35 cm      69 cm 133 cm 197 cm 

 69 cm         102,5 cm              

35 cm 69 cm 102,5 cm 200 cm 

 35 cm 69 cm 133 cm           

18



NIZA
PANEL  NIZA

Moduł ma wbudowaną donicę. Można 
na jego bazie  tworzyć jedną lub wiele 

partycji. Moduły Niza mogą być też 
połączone i włączone do innego 
projektu na bazie naszych osłon.

Niza jest dostępna standardowo w 
wersji Elegance z kółkami lub bez kół.

Wymiary Niza : 102,5x38x150 (h) cm
NIZA  ELEGANCE 
MODUŁ Z DONICĄ 

o wysokość 150 cm zawiera
2 doniczki do zasadzenia 

kwiatów

PVEN

VISION
Nawiązując do 

pojawiających się 
nowoczesnych i 

designerskich mebli na 
lato powstał projekt i 

panel na bazie 
własnych 

opatentowanych profili, 
który odzwierciedla  

nowe trendy w 
kształtach mebli. 

VISION  dostępny jest 
jako anodyzowane 

aluminium w kolorze 
srebrnym lub na 

życzenie, w 
standardowych 

kolorach, takich jak w 
innych modelach.

Standardowy kolor RAL 9006 
(białe ALUMINIUM ), inne kolory na 

zapytanie. Vision musi byc zamocowany na 
stałe w podłożu.). 

Vision musi być łaczony 3 łącznikami AF.

PVEVIS1 PVEVIS2 PVEVIS3 
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AKCESORIA

ŁĄCZNIK  AF
Art.: PEAF dla Elegance

 Art.: PVAF dla Standard

ŁĄCZNIK AC
Art.: PVACEL dla Elegance 
Art.: PVAC dla Standard

Do bezpośredniego łączenia 
paneli w linii prostej  
lub pod kątem 90° .

Łączenie zawiasowe dla 
paneli do tworzenia 
zakrętów lub jako zawias 
do drzwi.

Typ A / ściana 
Art.: PVAS

Typ A
Art.: PVA

Typ CA
Art.: PVCA

Typ CZ
Art.: PVZ

Typ mur/krawędź 
Art.: PVAPIEGATO

Typ CP
Art.: PVCP

ELEGANCE  &  STANDARD

SYSTEM ŁĄCZENIA PANELI

co najmniej dwa łączniki 
przy łączeniu paneli o 
wysokości 150 cm.

co najmniej dwa łączniki przy 
łączeniu paneli o wysokości 
150 cm.

TELESKOPOWE SYSTEMY ŁĄCZENIA Z PODŁOŻEM

Płytka 15x15x30 cm , z 
regulacją wysokości do 
zamocowania na płaskim 
podłożu lub na murku.

Nóżka 59 x 4,5 x 30 cm z 
regulacją wysokości do 
zamocowania panelu na 
nierównym i trudnym podłożu W 
kształcie łuku.

płytka teleskopowa 44 x 4,5 x 30 
cm, z regulacją wysokości do 
zamocowania
na granicy ogródka/tarasu z 
chodnikiem.

płytka teleskopowa 15x15x30 cm, z 
regulacją wysokości do 
zamocowania w narożnikach - na 
granicy ze ścianą (wersja : prawa /
lewa) .

Mocowanie na krawędziach 
(muru/podestu) płytka
teleskopowa 9,5 x 15 x 30 cm, z 
regulacją wysokości do 
zamocowaniana
powierzchni, podeście.

płytka teleskopowa 59x4,5 x 30 cm, 
z regulacją wysokości do 
zamocowania na płaskiej 
powierzchni.
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lampa Latarnia 
Art.: PLAMPIONE2

lampa Globe 
Art.:PSFERA2

weiteres Zubehör

INTERPANEL
Art.: PVH

Zestaw  drzwiowy
Art.: PVEK

Stabilizator wiatrowy 
Art.: PVAV

zalecany montaż : co każde 
4 metry długości ogrodzenia

AKCESORIA
LAMPY

Lampa w zestawie z 
przwodem 
elektrycznym. Kolor 
czarny.

Lampa w zestawie z 
przwodem 
elektrycznym Kolor 
biały.

INTERPANEL 
mocowany jest w 
szczelinie między 
ekranami. Malowane 
aluminium .

   Zestaw drzwiowy 

Teleskopowy stabilizator 
poprzeczny montowany 
między dwoma ekranami
z wykorzystaniem Interpanelu 
PVH w przypadku zagrożenia 
silnymi podmuchami wiatru .

Specjalny profil do 
instalacji / montażu 
lamp grzewczych 
INFRA.
Wysokośc 50 cm .

Profil ze szczotką 
chroniący przed kurzem i 
brudem.  Profil montowany 
od spodu ekranów.

PSPA

BALAST z zamknięciem 
dla paneli. 
Wymiar : 22 x 22 x 70 cm 
wypełnia się go np. 
piaskiem.

PVAZ
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