
PUNT RECTE

Descripció

Tendal amb abatiment frontal dels braços i amb un sistema de 

tensió que millora les tradicionals instal•lacions de Punt Recte, 

permetent suportar millorar el vent sense deformació. La seva 

característica més destacada es la tecnologia dels seus braços, 

que aporta avantatges tècniques i estètiques al sistema, com 

evitar la erosió del lacat, augmentar la vida útil del tendal, etc.

Ideal per instalar

· En ventanals

· En balcons de gran varietat de dimensions 

Subjecció

· Frontal

· Sostre

· Entreparets

Destaca per:
· La transmissió interna de la tensió, gràcies al sistema ART SYSTEM.

l’ instal•lació tant frontal com entre parets. A més a més, contempla la possibilitat 
d’afegir el cofre Microbox 300, sumant a les seves prestacions la capacitat 
d’autoprotecció de la lona i del propi sistema.

· La seva cuidada estètica, ja que tots els seus components estan dissenyats  per oferir 
un conjunt de gran elegància i harmonia.

· La facilitat d’instal·lació, senzillesa i comoditat.

Dimensions

Sistema de transmisió de la tensió

Els braços del punt recte compten amb el 

sistema de transimissió interna de la tensió a 

SYSTEM, que allarga notablement la vida útil 

del tendal.

El sistema està especialment dissenyat per 

què es vaigi  minorant la tensió a mesura que 

-

tre la lona ni els soports a forces innecessàries 

quan el tendal estigui recollit.

Accionament

Manual

Dimensions ( mm. )
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Frontal

Muntatge frontal Muntatge a sostre

Línies màximes

Tub enrotllament Microbox

Capacitat màxima enrotllament de lona

segons línia màxima

A sostre

Sortida màxima segons línies màximes

Tub enrotllamentTub enrotllament Microbox

Suport de

3 forats 

Suport de

3 forats 

Suport de

3 forats 

Acabats

Lacat segons normativa QUALICOAT

Tornilleria d’acer

inoxidable

Accionament
Manual

Motoritzat

Automatitzat
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