
TERASOVÉ KRYTÍ

CUBOLA

Cubola je jedinečné terasové krytí pro náročné zákazníky. Je určeno pro maximální využití zahrad a teras. Jeho 
elegance spočívá v pevných stojných nohách bez viditelných spojů. Jeho další výhodou je modulární 
konstrukce, která umožňuje spojování Cuboly do různých tvarů a rozměrů. Zajímavosti Cubole dodává přední 
výklopný mechanismus, který umožňuje měnit sklon potahu, a tak se chránit i před nízkým sluncem. Cubolu lze 
montovat jako samostatně stojící či kotvit ke zdi domu nebo na zídky a ploty.

Cubola se skládá ze stojných noh, podélných a příčných profilů, markýzy a horizontální clony pro změnu sklonu 
markýzy . Konstrukci markýzy tvoří kazeta, válec s potahem, vodící kolejnice s okapovým profilem a výpadovým 
profilem, který je součástí horizontální clony. Výpadový profil je veden v drážkách vodících kolejnic. Systém je 
ovládán tahem lan vedených ve vodících kolejnicích. Přes kladky jsou lana zavedena do výpadového profilu. 
Vyrovnání a napínání potahu zajišťuje pružinový systém, který je umístěn ve výpadovém profilu.



TERASOVÉ KRYTÍCUBOLA

BAREVNÉ PROVEDENÍ
Standardní provedení konstrukce v barvě RAL 9010 bílý lesk a RAL 
7016 šedý antracit se strukturou.

OVLÁDÁNÍ
Navíjení potahu markýzy a změna sklonu horizontální clony se provádí 
pomocí elektromorou RTS. Cubolu ovládají dva motory RTS - jeden pro 
markýzu a druhý pro horizontální clonu.

POTAH
Speciální markýzová látka upravená metodou TEXgard Easy Clean (Nano-
fluorokarbonová impregnace). Látka je hydrofobní, stálobarevná, odolná 
proti plísním a rozměrově stálá.

VÝROBNÍ ROZMĚRY
Maximální rozměr krytí je: 

4 šířka 5 000 mm  x vyložení 5 000 mm x výška 3 000 mm.
Maximální sklonění přední clony je 800 mm.
Díky modulární konstrukci krytí je možné jeho mnohočetné spojování.

MOŽNOSTI ZA PŘÍPLATEK
4 automatické řídící jednotky a ovladače
4 boční krytí Screen Zip
4 technické tkaniny s polyesterovými či skleněnými vlákny pro boční 
krytí

POZNÁMKA
Bez příplatku je možné vyrobit i jiné odstíny RAL dle dohody.


