


Varisol K450 – Beépíthető, tokozott árnyékoló 

Teljesen tokozott könyökkaros napellenző szögletes (minimalista) 
formavilággal, mely akár homlokzatburkolat síkjába is besüllyeszthető. 

Előnyei: 

▪ Akár süllyesztett, rejtett kivitel is lehetséges. 
▪ Építészetileg nagyon esztétikus megjelenés. 
▪ A teljesen tokozott szerkezet rendkívül jó védelmet biztosít a textil és a szerkezet részére. 
▪ A dupla falu alumínium tok révén még nagy méretek esetében sem hajlik, illetve vetemedik 

a napellenző. 
▪ Kapcsolt szerkezetek és nagy méretek is lehetségesek. 
▪ Minden RAL-színben elérhető, akár Tiger lakkozással is. 

Süllyesztett kivitel



Falsíkra szerelt kivitel



Az árnyékoló szerkezete: 

Tok anyaga: 
Préselt alumínium profil, EN AW-6063 T66 ötvözet. Felületkezelés: Eloxálás 20 mikron 
vastagságban. Porfestés a kívánt RAL színben. 

Speciális tengely: 
a núttal ellátott speciális tengely galvanizált acélból. 

Záróléc: 
Speciális préselt alumínium profil. Anyaga préselt alumínium profil ENAW-6063 T66 ötvözet. 
Felületkezelés: Eloxált 20 mikron vastagságban. Porfestés a kívánt RAL színben.



Könyökkarok: 
láncos működtetés

Anyaga: Préselt alumínium profil ENAW-
6063 T66 ötvözet. 

Felületkezelés: Eloxált 20 mikron 
vastagságban. Porfestés a kívánt RAL 
színben. 



Méretek

Szélesség: max. 700 cm 
Kinyúlás: max. 400 cm 

Árnyékolt felület maximális 
mérete egy mezővel:
28 m2 motoros mozgatással 

Árnyékoló minimális 
szélessége: 
190 cm motoros mozgatással



Kapcsolt szerkezetek: 
Lehetséges több szerkezet 
összekapcsolása is –
maximum 2 mező 
működtethető egy 
motorral. 
A maximális szélesség 
kapcsolt szerkezetek 
esetében 2400 cm. 

Szélállóság: 
kb. 45-48 km/h 







Választható textilek

• Acryl textilek a Varisol és a Sattler
kínálatából,

• Acryl textilek PTFE- cérnával varrva, vagy 
hegesztett/ ragasztott textilillesztéssel, 

• Soltis 96 textilek

A VARISOL hatalmas, több mint 200-féle 
színválasztékot kínál divatos és kiváló minőségű 
szövetekből fonott akril vagy -poliészter textilekkel, 
így Ön biztosan megtalálja a megfelelőt otthonához 
és kerti bútoraihoz.
Bármelyik dizájnt választja, a textilek uv stabilak, 
időjárásállók és színtartók.

A speciális impregnált textilek vízlepergető hatása 
pedig könnyen tisztán tartja, öntisztítja a textilt.



Szerkezet színvilága

Szerkezet az alábbi alapszínekben rendelhető, de bármely RAL, illetve TIGER struktúr színben 
elérhető.



Beépítési rajzok










