kultura bivanja pod soncem

SLOVENSKO

TOPLINA LESA
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.

Wood: toplina lesa
S Tecnicwood lahko živite na prostem na
naraven način, saj združuje slog in eleganco lesa
s sodobno in učinkovito zaščito za zasebne hiše,
poslovne prostore in javne površine. Fleksibilnost
Technicwood omogoča sestavo samonosilnih
struktur s podporniki z oboki ali s tendami nepravokotnih oblik ali s pomoli glede na specifične
potrebe. Možna je izdelava po meri ob izboru
različnih prečnih tramov in zaključnih obdelav
lesa.

Wood Plus: po vaši meri

Wood Plus je idealna rešitev za vse, ki ljubijo
estetiko lesa in prednosti in funkcionalnost
aluminija.
Oba materiala tvorita popolno enoto s strešnim
žlebom. Struktura iz lamel severnega bora je
posebej obdelana za dolgotrajno obstojnost.
Dopolnjuje se lahko s Tecnic tendo iz zložljivega
roloja iz PVC, ki je zatemnjena in vodoodporna,
ter varuje pred soncem, dežjem in vetrom.

Preprosta funkcionalnost

Technicwood in Woodplus lahko upravljate ročno
ali na motorni pogon s priročnim in elegantnim
daljinskim vodenjem za popolno uživanje v
prostem času.

Velika tenda

Technicwood in Woodplus sta lahko izdelana v
enem samem kosu širine tende do 13 metrov.

Popolna začita
Technicwood in Woodplus sta opremljena s
sistemom za lovljenje kapljic, ki preprečuje
odtekanje vode s strani
pod streho.

Vetrovni kanal
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
TecnicWood Pergola
• Severni bor v lamelah, obdelan za zunanje
razmere za daljšo obstojnost mehanskih in
estetskih lastnosti in za manjše vzdrževanje.
• Zatemnjena, vodoodporna in ognjevarna zelo
stabilna tenda, ki se s časom ne razteza in ne
poveša.
• Aluminijasti profili in barva tende: bela RAL 9010
ali bež RAL 1013. Bela, bež ali rjava vodila.
• Ročno upravljanje za površino tende do 25 m2,
motorni pogon za večje tende.
• Dodatno: zasenčena tkanina Soltis, ponjava za
zaščito tende.
TecnicwoodPlus
• Največji obseg: širina 13 m; globina 7 m za
skupno uporabno površino 91 m2.
• V strukturo vgrajen žleb.
Tecnicwood
• Največji obseg: širina 13 m; globina 8 m za
skupno uporabno površino 104 m2.
• Dodatno: žleb za odtok vode.
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Končna obdelava

Strokovnjaki v kakovosti

Kakovost Pratic pomeni

Mahagoni, Brenner, oreh, zelena, impregnacija
Standard: mahagoni
Na željo: Brenner, oreh, zelena, impregnacija

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.

•
•
•
•

Mahagoni,

Oreh

Zelena

Impregnacija

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

Brenner

Patent Pratic

Safety box

Motor z vgrajenim
daljinskim vodenjem,
za lahko in varno
premikanje.

Zaščita pred
soncem

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

Vijaki iz
nerjavečega jekla

5-letna garancija

certifikat CE

Ognjevarne
tkanine

