Duetto Classic
Markiza reklamowa Duetto Classic
Są coraz częściej wybieranym przez naszych klientów rodzajem markiz.
Doskonale sprawdzają się w przestrzeni miejskiej jako uzupełnienie ogródków
letnich lokali, tj. restauracje, bary i kawiarnie. DUETTO CLASSIC jest markizą
wolnostojącą, mobilną, pozwalającą na większe możliwości jej wykorzystania i
zagospodarowania przestrzeni zewnętrznej w branży gastronomicznej,
hotelowej i restauracyjnej. Jest alternatywą dla tradycyjnych parasoli, cechuje
się jednak większą wytrzymałością i odpornością, na co wpływ ma przede
wszystkim jej stabilna konstrukcja.
DUETTO CLASSIC składa się z 2 zwijanych markiz, których poszycie wykonane
zostało z tkaniny akrylowej, charakteryzującej się dużą odpornością na wpływ
czynników zewnętrznych. Skutecznie chroni przed słońcem i deszczem.
Zapewnia przyjemne zacienienie, zwiększając komfort odpoczynku Twoich
gości. Stelaż dostępny jest w 3 wariantach kolorystycznych – białym,
kremowym i brązowym. Dodatkowym jej atutem jest możliwości
personalizacji. Oferujemy możliwość nadruku według indywidualnego
projektu. Dzięki temu markiza DUETTO CLASSIC pełni funkcję nie tylko
praktyczną, ale również reklamową.
Markiza tarasowa DUETTO CLASSIC:
Praktyczna markiza wolnostojąca, idealna do restauracyjnych ogródków, bez konieczności
mocowania do elewacji budynku
Stabilna konstrukcja, doskonała alternatywa dla parasoli
Odporne na wpływ czynników zewnętrznych poszycie z tkaniny akrylowej
3 warianty kolorystyczne stelaża – biały, kremowy oraz brązowy
Możliwość personalizacji – nadruk wysokiej jakości, doskonałe odwzorowanie detali i kolorów

Duetto Classic
Dane techniczne
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Poszycie

Kolor stelaża

Kąt nachylenia

Klasa wiatrowa

Montaż

System otwierania

Dowolny kolor stelaża z
palety RAL

dralon akrylowy

kremowy, biały,
antracyt

5 - 60 stopni

1

wolnostojąca

korba

tak, dostępny w opcji

Silnik elektryczny

Czujnik słoneczno-wiatrowy

Czujnik wiatrowy

Czujnik wstrząsowy

tak, dostępny w opcji

tak, dostępny w opcji

tak, dostępny w opcji

tak, dostępny w opcji

Pilot do sterowania
1 lub 16 kanałowy

Dostępne wymiary
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