
KEDRY PLUS KE Bioclimàtica



KE PLUS és la solució per transformar els espais exteriors d'una casa 
en llocs carregats d'estil i confort.
Té la capacitat de crear entorns a l'aire lliure en els que són claus la 
privacitat, el confort i el benestar.
Els rajos solars es filtren a través de les lamel·les d'aquesta pèrgola 
d'inclinació regulable i personalitzada.
El sostre retràctil deixa passar la brisa per refrescar i protegir de la pluja. 
Els seus llistons ajustables ofereixen que no s'interrompi el seu temps 
de relax.
Triar una pèrgola KE PLUS implica  l'aprofitament de l'espai exterior tot 
l'any.
Són totalment personalitzades i s'ajusten a les necessitats de l'espai.
La fortalesa de l'alumini i la potència dels motors que mouen els panells 
queda submergit a un disseny minimalista i elegant.
Pots elegir que la pèrgola bioclimàtica tingui una estructura 
autoportant, que subjecti a la paret o al sostre sense necessitat de pilars 
de suport.
Fa que la llum natural sigui la protegonista dels espais.



RAL 9010    NEGRE

Estructura autoportant en alumini amb sostre de lamel·les 
orientables composta d'un perfil canaló perimetral que 
permet la rotació i l'evacuació de l'aigua. Ofereix ombra a 
espais exteriors.
La mobilitat de les lamel·les funciona gràcies a la utilització 
d'un motor lineal. 
Resistència al vent garantida fins a la classe 6 segons la 
UNI EN 13591.

B.  Comandament de moviment elèctric
O. Perfil lamel·la
F.  Viga frontal
E. Peu

ESTRUCTURA



Kedry permet la instal·lació de 
t e n d a l s  l a t e r a l s  o p a c s  o  
comp le tamen t  t r anspa ren t s ,  
sistemes de vidrieres correderes o 
p a r e t s  m ò b i l s .  L ' e s t r u c t u r a  
completada d'aquesta manera 
garantitza la privacitat i protecció 
contra el sol, el vent i el fred. 

 Il·luminació amb un kit de llums led.Automat i tzac ió  amb sensors  
climàtics ( vent, pluja, temperatura ) 
es combinen per una automatització 
d'última generació.

Sistema d'àudio per escoltar la 
nostra música preferida.

Escalfadors amb infrarojos per una 
solució eficient i confortable. Calor 
instantània i disseny únic, projectats 
per espais que necessiten calefacció 
temporal. 

ACCESSORIS

AUTOMATITZACIÓ IL·LUMINACIÓ SISTEMA ÀUDIO

ESCALFADORS TANCAMENTS



GARANTIA
TENDALS SANGRÀ S.L. garantitza tots els productes nous fabricats per l'empresa, d'aquells defectes de material o fabricació que comproven i reconeguin 
els serveis tècnics d'aquesta empresa, durant un període de temps de dos anys, contant a partir de la data de l'albarà.

La garantia no cobreix articles fabricats per altres companyies, que tindran solament la garantia que aquestes concedeixin, sempre que no s'especifiqui el 
contrari per part del fabricant.

La responsabilitat del fabricant es limita a la substitució o reparació de les peces reconegudes com a defectuoses, sense comptar els danys personals o 
prejudicis que pugui ocasionar tal averia (agents climatològics, caiguda d'objectes, cops,etc).

La garantia cobreix les peces defectuoses i la mà d'obra, per contra, queden exclosos els desplaçaments, transports de càrrega i descàrrega, 
penalitzacions, etc. Respecte als motors i automatismes SOMFY, la garantia del fabricant és de 5 anys des de la data de fabricació del motor. En aquest cas 
estan exclosos tots els treballs; mà d'obra, desplaçament, transports a realitzar per part de Tendals Sangrà S.L. 

El client té tota la responsabilitat judicial per averies o accidents que puguin imputar-se de manera directa o indirectament al mal ús dels nostres materials, 
estiguin o no en període de garantia.

La garantia quedarà cancel·lada en el moment en que l'equip sigui objecte de:

- Modificació no homologada pel fabricant, se li hagin instal·lat recanvis no originals o sigui manipulada per un taller no autoritzat ni pertanyent a la 
nostra xarxa.

- Danys produïts per sobreesforços.
- Incorrecta manipulació i utilització de l'equip per personal sense una formació específica. 

TENDALS SANGRÀ S.L.
CIF: B25492943
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