Descripció

SIPLAN

Accionament

Tendal de la gamma braços invisibles que incorpora el sistema
Monobloc. Aquest model Monobloc es monta amb braços
Vinci i sobre una barra quadrada d’alumini de 40 x 40 x 3 que
permet cobrir grans línies d’una manera senzilla i eficaç.
Aplicació del tendal és de línia màxima 6 m. i línia de sortida
3.25 m. ( 2 braços ), i de línia màxima de 7 m. i de sortida
màxima de 3.25 m ( 3 braços ).

Manual
Motoritzat
Automatitzat

Ideal per instalar
Acabats

· En terrasses
· En grans instal·lacions

Característiques tècniques

MONOBLOC

Suport Monobloc

Suport sistema creuat

Lacat segons normativa QUALICOAT
Tornilleria d’acer
inoxidable A-2 70

Dimensions
25

SISTEMA CREUAT LÍNIES MÍNIMES ( tapes incluides )
sortida braç (m)

1.25 1.50 1.75

2

línies mínimes (m) 1.09 1.21 1.34 1.47

2.25 2.50 2.75

3

1.61 1.73 1.86 1.98

LÍNIES MÍNIMES ( tapes incluides )

Subjecció
· Frontal
· Sostre

Sistema de braços creuats

13

Sistema indicat per instalacions que
necessiten un sortida major a a la línia.
Siguen la sortida màxima recomanada
de 3 m.
Es monta amb braços Vinci o Mini
Vinci. L’inclinació màxima serà de 45º
per evitar que els braços xoquin al
creuar-se.
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2.25 2.50 2.75

3

sortida braç (m)

1.50 1.75

línies mínimes
2 braços (m)

1.95 2.20 2.45 2.72 2.97 3.22 3.47 3.72

línies mínimes
3 braços (m)

2.95 3.33 3.70 4.11 4.45 4.83 5.20 5.58

línies mínimes
4 braços (m)

3.94 4.44 4.94 5.48 5.94 6.44 6.94 7.44

3.25

Destaca per:
· Les reduïdes dimensions dels seus elements de sustentació que afavoreixen l’efecte estètic de l’ instal•lació.
· La senzilla aplicació del sistema Monobloc que permet un fàcil muntatge del mecanisme del tendal sobre una
barra quadrada de 40x40.
· Les seves increïbles dimensions. Amb un sol joc de braços s’obtenen 6 m. de línia x 3,25 m de sortida. A partir
d’aquí, podem incorporar jocs de braços fins arribar a la línia desitjada.

