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Navodila za sestavljanje

Videoposnetek o izdelku

PRAKTIČNO  
NEUNIČLJIV  

POLIKARBONAT

Z dodatnimi 50 % varnostnega robu

Prepustnost
svetlobe
15%

Snežna obtežba
250 kg/m2

120 km/hr

Odpornost na
veter

Zunanji paviljon, čudovit osrednji del vašega vrta ali dvorišča
• Robustna struktura – ojačana zasnova s trpežnim sivim prašno premazanim okvirjem, ki je 

odporen proti koroziji, in povezovalniki iz galvaniziranega jekla

• Odporen proti neugodnim vremenskim razmeram – pozimi plošč ni treba odstranjevati

• Trdna in trpežna aluminijasta struktura daje vsakemu vrtnemu okolju prefinjen dotik

• Praktično nezlomljive dvoslojne polikarbonatne plošče debeline 6 mm, ki so 100-% zaščitene 
pred UV-žarki, ščitijo pred škodljivimi UV-žarki, točo in snegom

• Obdelan unikatni bronasti premaz prenaša naravno sončno svetlobo na oblačne dni in 
obenem zagotavlja dovolj sence

• Preprosta namestitev, za katero lahko poskrbita dve osebi – vnaprej izvrtani profili in vnaprej 
odrezane plošče so pripravljene za montažo, vključeni pa so tudi vsi vijaki.

• Pravokotna struktura se lahko prestavi in pritrdi na katero koli površino

• Elegantna podrobnost zgornjega zračnika omogoča pretok zraka in odvod dima

• Brezšivno pokrivalo – nevidno ogrodje

Roma™ - Vrtni paviljon
Dodajte pridih šika v svoj prostor za ležanje na vrtu

414.5 L x 359 W x 304.5 H cm

Zavese in mreže  
Spodnji dodatki so na voljo ločeno

GARANCIJA
LETNA10
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Centralna kljuka za obešanje 
in večnamenske luknje za 

pritrditev

Okrašen strešni zračnik za 
odvajanje vlage in dima

Vzdržljiva in trajna zasnova Priložena obešala za zaveseVključena sidra in ščitniki 
za podporne stebre

Okrepljena in elegantna oblika ustvarja elegantno in 
trajno strukturo
•  Tradicionalna šesterokotna oblika, odlično središče – kot 

nalašč za vaš prostor za sprostitev, žar ali spa na prostem

•  Vgrajene tirnice in kavlji za dodajanje zaves/mrežnega 
materiala – v trenutku spremenijo prostorsko podobo vrta 
(vključno z 72 kljukicami)

•  Zavese in mreže so na voljo (naprodaj ločeno)

Dimenzije sestavljenega izdelka
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Vrtni paviljon Roma Struktura/
Premaz Črtne kode Št. 

postavke
Dimenzije sestavljenega 

izdelka
Pokrita

Površina Embalaže Dimenzije embalaže Neto/Bruto
Teža

Paleta 40’ HC 
količina

Siva / Bronasta
EAN-13  7290108131772 703445 414.5 D x 359 Š x 304.5 V cm 11.2 m2

Eden 
od dveh 
kartonov

226 x 65.5 x 27 cm

60.9 kg 

1 / 72

66.3 kg 

Dva od 
dveh 

kartonov
226 x 65.5 x 27 cm

66.1 kg 

71.5 kg 

*Priloženih je 72 kljukic Izdelek Barva Črtne kode Št. 
postavke

Dimenzije
sestavljenega izdelka Embalaže Neto/Bruto teža Material

Karton
Zunanja kartonasta 

škatla/Dimenzije
Neto/Bruto 

teža

Komplet zaves
Roma™ 

Siva

EAN-13 
7290108133530 703449

232 D x 217 Š cm
En komplet

69.5 D x 33.5 Š  
x 6.5 V cm

4.5 kg
3 kompleti 71 D x 35.5 Š  

x 21.5 V cm

13.6 kg

5 kg 15 kg

Komplet mrež
Roma™ 

EAN-13 703986 703986
2.2 kg

5 kompletov 71 D x 35.5 Š  
x 35.5 V cm

11.2 kg

2.7 kg 13.4 kg

Svetilni sistem Številka postavke Dimenzije izdelka Neto teža Količina palet Zunanja kartonasta škatla

Razsvetlite prostor z elegantnim 
nizkotemperaturnim svetilnim sistemom. 
Sistem se preprosto poveže z dnom 
katerega koli ali vseh glavnih profilov, 
vključuje pa tudi vgrajen transformator in 
kable (na skritem mestu).

704145 67 D x 1.8 Š x 0.7 V cm    0.45 kg 30 30 enot

Črtne kode Dimenzije embalaže Bruto teža Embalaže Zunanja kartonasta
škatla/Dimenzije

EAN-13 - 7290108133875 70 x 5.5 x 5.5 cm 0.6 kg Ena kartonasta 
škatla 109 D x 68 Š x 14 V cm

Specifikacije

Dodatki

Roma™ - Vrtni paviljon Dodajte pridih šika v svoj prostor za ležanje na vrtu

Približne dimenzije. Razen če je navedena drugačna dimenzija, so vse dimenzije izdelkov največje dimenzije izdelkov.

Manufactured and marketed by:  PALRAM Applications Ltd. is a member of PALRAM Ind.Proizvaja in trži: Družba PALRAM Applications Ltd. je član PALRAM Ind.
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