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Rozsuwany ekran do
pergoli tarasowej
MIRADOR 4 m
Anthracite
Cena

3 999,00 zł

Cena poprzednia

4 589,00 zł

Dostępność

Produkt dostępny

Czas wysyłki

24 godziny

Numer katalogowy

003780

Kod EAN

8720254526089

Producent

Sorara

Opis produktu
Opis:
Zapewnij sobie jeszcze większy komfort podczas odpoczynku w ogrodzie. Rozsuwany ekran (roleta) Mirador zapewnia
dodatkową ochronę przed warunkami atmosferycznymi oraz ciekawskimi spojrzeniami. To praktyczny sposób na osłonięcie
przestrzeni pod zadaszeniem od wiatru i słońca znajdującego się nisko nad horyzontem. Roleta świetnie sprawdza się również
jako narzędzie zapewniające prywatność. Konstrukcja rolety jest idealnie dopasowana do pergoli Mirador Classic.
Wyglądem również świetnie komponuje się z tym elementem, tworząc nowoczesną i elegancką całość. Jest montowana w
górnej części zadaszenia. Jej obsługa jest bardzo prosta – wystarczy pociągnąć, aby ustawić ekran na dowolnej wysokości.
Dzięki prowadnicom porusza się on płynnie i jest stabilny. Wykonano go z bardzo wytrzymałego, grubego materiału
winylowego (textilene), który blokuje większość promieni UV, jest odporny na wszelkie warunki atmosferyczne, nie
wchłania wilgoci i nie płowieje nawet przy długiej ekspozycji na słońce! Rozsuwany ekran jest przeznaczony do samodzielnego
montażu. Dostarczany jest ze wszystkimi potrzebnymi elementami oraz przejrzystą instrukcją obsługi. To niezwykle
funkcjonalny dodatek do pergoli Mirador Classic. Można go zastosować tylko na jednej lub na wszystkich „ścianach”
konstrukcji, umożliwiając całkowite zasłonięcie przestrzeni pod zadaszeniem. Oferta dotyczy jednej sztuki.
Uwaga! Ekran NIE JEST dostosowany do łączenia z pergolą Mirador Basic!
Cechy:
ruchomy ekran (roleta) do pergoli
idealnie dopasowany do pergoli Mirador Classic (dostępnej w naszej ofercie)
dodatkowe zabezpieczenie przed wiatrem, słońcem i deszczem oraz ochrona prywatności
wykonany z grubego materiału textilene – winylowej tkaniny odpornej na wchłanianie wilgoci, promieniowanie UV,
wysokie i niskie temperatury
roleta montowana pod zadaszeniem pergoli, rozsuwana góra-dół
przeznaczona do samodzielnego montażu – instrukcja i wszystkie potrzebne elementy zawarte w zestawie
łatwa obsługa
wysoka jakość i trwałość
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