WİNTEND / WINTEND

Doruk Wintend Gölgeleme Sistemleri; otel, kafe, restoran, villa, konut, teras, kış/yaz bahçesi ve alışveriş merkezleri gibi
mekanlarda güneşin olumsuz etkilerinden koruyarak gölgelik alan oluşturmak için geliştirilmiştir. Balkon veya işletmenizi
karanlıkta bırakmadan wintend ile gölgelendirebilirsiniz.

TASARIM VE FONKSİYONELLİK
• Doruk Wintend gölgelendirme sisteminde kullanılan RTS teknolojili motorlar uzaktan kumanda ile çalışır ve
start-stop teknolojisi sayesinde hareket istenildiği noktada durdurulabilir.

www.cambalkon.com

• Sistemin tamamı veya tek bir modülü uzaktan kumanda ile çalıştırılabilir.
• Wintend kumaşı; öngerilim teknolojisi sayesinde gergin durma, güneş ve yağmur suyu geçirmezlik,
yıkanabilme ve 5 yıl renk solmazlık garantisine sahiptir. Wintend kumaşı üzerine firmalara özel logo, marka
baskısı yapılabilmektedir.
Doruk Wintend Shading Systems have been developed to create shady areas by protecting them from the
negative effects of the sun in places such as hotels, cafes, restaurants, villas, residences, terraces, winter/summer
gardens and shopping malls. You can shade your living space with wintend without leaving it in the dark.
DESIGN AND FUNCTIONALITY
• The motors with RTS technology used in the Doruk Wintend shading system work with a remote control
and the motion can be stopped at any point thanks to the start-stop technology. Works silently thanks to the sound
insulation of the motor module
• The entire system or a single module can be operated with a remote control.
• Wintend fabric has a guarantee of stretching, sun and rain water proofing, washability and colorfastness for 5
years with its pre-tension technology. Company-specific logo and brand printing can be made on Wintend fabric.
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Siparişinizi QR kodunu okutarak
RAL kodu rengi ile verebilirsiniz.

UYARI! Alüminyum profillerin, yukarda belirtilen birim ağırlıkları yaklaşık olarak hesaplanmıştır. Gerçek birim ağırlıkları, teslimat sırasında yapılan tartım işlemi sonucuna göre hesaplanacaktır.
WARNING! Above montioned aluminium profiles unit weights have been theoretically calculated. The actual unit weight wil be calculated on delivery to put into the invoicing process.
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Wintend Aksesuar Seti
Accessories

Açıklama

Adet

Birim

Kod

Ayak

Tek Tip Plastik

Adet

2

WTA-01

Duvar Montaj Aparatı

Tek Tip Plastik

Adet

2

WTA-02

Wintend Ayak
Mekanizması

Tek Tip Plastik

Adet

2

WTA-03

Wintend Ayağı Üst
Montaj Aksesuarı

Tek Tip Plastik

Adet

2

WTA-04
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(WA-SET-01) Aksesuar/Ürün

UYARI! Alüminyum profillerin, yukarda belirtilen birim ağırlıkları yaklaşık olarak hesaplanmıştır. Gerçek birim ağırlıkları, teslimat sırasında yapılan tartım işlemi sonucuna göre hesaplanacaktır.
WARNING! Above montioned aluminium profiles unit weights have been theoretically calculated. The actual unit weight wil be calculated on delivery to put into the invoicing process.
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