kultura bivanja pod soncem

SLOVENSKO

SVOBODA OBLIKOVANJA
Občutki in čustva lahko
dajejo zadovoljstvo,
ko ustvarimo nekaj v
edinstvenem in osebnem
slogu. To vam ponuja Pratic.
Od leta 1960 vas varujemo
pred soncem.

TecnicStil

Sodobnost na prostem

Široke dimenzije

TecnicStil je pergola izvirne estetike, v celoti iz
aluminja in nerjavečega jekla.
TecnicStil je na voljo v različnih barvah, tako lahko
podarite strukturi po vaših željah svoj osebni
pečat. Vgrajena Tecnic tenda z vodoodpornim in
močnim platnom omogoča bivanje na prostem ob
vsakem letnem času in ob vsakem vremenu.

TecnicStil in TecnicInfinity sta lahko izdelani
kot enojna do 13 m široka tenda z možnostjo
dodatka Windy stranskih tend za popolno
zaščito.

Pomemben je detajl
Funkcionalni detajl, ki poudari čiste poteze strukture:
TecnicStil in TecnicInfinity omogočata odtok vode
znotraj nosilcev z odtoki v tleh, zato žlebovi niso
potrebni.

Brezčasna funkcionalnost
S svojimi klasičnimi in linearnimi oblikami
predstavlja TecnicInfinity idealno rešitev, če
iščete pergolo z dolgo življenjsko dobo, ki ne
potrebuje vzdrževanja. Struktura iz aluminija in
nerjavečega jekla ostane lepa in se ne spreminja
s časom. Končna obdelava z različnimi barvami,
ki so na voljo.

TecnicInﬁnity

Hitro odpiranje
Ročno odpiranje in odpiranje na motorni
pogon, z daljinskim vodenjem, omogočata
hitro zapiranje in odpiranje tende.

Funkcionalnost in estetika
Sestavni del celote TecnicStil in TecnicInfinity
je vgrajen žleb, v katerem se nabira in odteka
deževnica.

Odpornost proti vetru
Preizkušeno pri
Preizkusi v vetrovnem kanalu Pininfarina so
pokazali, da je kolekcija Tecnic pri simulirani

turbulenci odporna na hitrost vetra do 90 km
na uro, do vrednosti, ki presega raven 9 na
Beaufortovi lestvici, ki označuje močan vihar.

Splošne lastnosti
TecnicStil - TecnicInﬁnity
• Največja širina 13 m; največja globina 7 m;
skupna uporabna površina več kot 91 m2.
• Nosilna konstrukcija v celoti iz aluminija
• Elementi iz nerjavečega jekla
• V strukturo vdelan žleb z odvodnim kanalom v
notranjosti nosilcev
• Skrita vgrajena držala za pritrditev v tla
• TecnicStil: možna nastavitev naklona nosilcev
Tecnic tenda
• Profili iz ekstrudiranega aluminija in tenda v
enaki barvi: bela RAL 9010 ali bež RAL 1013.
Vodila v beli, bež ali rjavi barvi
• PVC platno Precontraint 602, zatemnjeno,
vodoodporno, ognjevarno, zelo odporno, se ne
razteza in ne poveša. Možnost izdelave le s
Soltis platnom z izključno funkcijo zasenčenja.
• Kolesca DELRIN za ogrodje, ki omogoča
tiho in mirno premikanje in ne potrebujejo
vzdrževanja.
• Preizkušeno na 5000 odpiranjih/zapiranjih z
obremenitvijo 100 kg, kar je enako, kot 15 let
uporabe.
• Ponjava za zaščito strehe.
• Vijaki iz nerjavečega jekla.
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Končna obdelava

Strokovnjaki v kakovosti

Kakovost Pratic pomeni

TecnicStil in TecnicInfinity lahko podelite oseben
pečat z izbiro med antracitno standardno barvo in
drugimi 15 barvami: enostavnimi barvami, antičnimi
ali metaliziranimi barvami.

Od leta 1960 je Pratic specializiran v načrtovanju
in proizvodnji tend za zunanje prostore. Odtlej
je vselej izbiral kakovost, da bi lahko ponudil
najboljše v varnosti in inovaciji.

• Skrbna izbira surovin
• Napredni postopki proizvodnje
• Tehnične inovacije
• Strog nadzor za zagotavljanje varnosti
Če želite odkriti celotno izbiro izdelkov Pratic,
obiščite spletno stran www.ombra.si

Antracit

Druge barve na
povpraševanje

Patent Pratic
TecnicInﬁnity

Zaščiteni modeli
TecnicStil in TecnicInfinity sta zaščitena
modela, na prodaj izključno pri podjetju
Pratic.

Safety box

Motor z vgrajenim
daljinskim vodenjem
za lahko in varno
premikanje.

Zaščita pred
soncem

TecnicStil

Corradi Patentlizenz

Salvagoccia

(Lovilec kapljic)
Sistem, ki zmanjšuje
pronicanje vode s
strani.

Zaščita pred
vetrom

Clic system

Zaskočka za lažjo
montažo tende.

Zaščita pred
dežjem

Aluminijasti
profili

Vijaki iz
nerjavečega jekla

5-letna
garancija

certifikat CE

Ognjevarne
tkanine

Zaščiteni
modeli

