NAPERNYŐK IGÉNYESEKNEK
Napernyők teraszra, kertbe, erkélyre
KRÜLLUNG HORISO TX-7000 SSRM-mez
KRÜLLUNG HORISO TX-7000 SSRM-dac
KRÜLLUNG HORISO TX-7000 SSRM-ria
KRÜLLUNG HORISO TX-7000 SSRM-pag
KRÜLLUNG HORISO TX-7000 SSRM-scha
KRÜLLUNG HORISO TX-7000 SSRM-alb
KRÜLLUNG HORISO TX-7000 SSRM-fil
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JELMAGYARÁZAT

Kézzel mozgatható szerkezet

36km/h

Alaprajz

Forma Időjárás

230V

Motorral mozgatható szerkezet

Kiegészítők

Mozgatás

JELMAGYARÁZAT

Szerkezetbe integrált LED világítás
Beépített hangszórók

Szerkezet és textil együttes szélállósága (km/h)

Infrafűtés

Háromszög alakú ernyőforma

Szélérzékelővel szerelhető napernyő

Négyzet alakú ernyőforma

Görgős alaptest

Téglalap alakú ernyőforma

Esővédelem - csatorna a napernyők közé

Kör alakú (sokszögletű) ernyőforma

Esővédelem - oldalfalak

Közép tartólábas napernyő
Külső tartólábas napernyő

Méretek

Excentrikus tartólábas napernyő
2500

Szerkezet min/max szélességi méretei

2500

Szerkezet min/max hosszúsági méretei

10000

10000
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NAPERNYŐ TÍPUSOK
Külső- és közbenső tartólábas napernyők
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NAPERNYŐ TÍPUSOK
Külső tartólábas napernyők
Krüllung Horiso TX-7000 SSRM mez

Nettó 575. 000,- Ft-tól

Krüllung Horiso TX-7000 SSRM dac

Nettó 650. 000,- Ft-tól

Krüllung Horiso TX-7000 SSRM ria

Nettó 1. 000. 000,- Ft-tól

Közép tartólábas napernyők
Krüllung Horiso TX-7000 SSRM pag

Nettó 775. 000,- Ft-tól
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Krüllung Horiso TX-7000 SSRM scha

Nettó 850. 000,- Ft-tól

Krüllung Horiso TX-7000 SSRM alb

Nettó 1. 675. 000,- Ft-tól
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KRÜLLUNG HORISO TX-7000 SSRM mez
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KRÜLLUNG HORISO TX-7000 SSRM mez

Exkluzív külső tartólábas napernyő

Állíthatóság
180°-ig
360°

Tulajdonságok

Állíthatóság
90°-ig

SSRM mez típusú külső tartólábas napernyőnk rendkívül sokoldalúan használható. A nap járása akár egész

40km/h

nap során követhető vele. Ergonomikus és kényelmes kézi forgatókarral könnyedén nyitható és zárható
2500
3300

szerkezet. Opcionálisan a tartóoszlopba épített teleszkópos magasságállítóval. Kétféle textilből sokféle

2500
3300

színű anyaggal választható.

Kör alakú ernyő

ø 2,5 m

ø 3,0 m

ø 3,3 m

Négyszög alakú ernyő

2,6 x 2,6 m

2,1 x 3,0 m
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KIALAKÍTÁS

FORMA/MÉRET

KRÜLLUNG HORISO TX-7000 SSRM mez

teleszkópos tartóláb - opcionálisan

forgatókaros mozgatás

lelógó anyagszegély - opcionálisan

*A műszaki változtatás jogát fenntartjuk!
További méreteket lásd külön mellékletben, egyéb műszaki információkért keresse kollégáinkat!

az ernyő szélben való libegését akadályozó kialakítás

NAPVERNYŐ TÍPUSOK
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KRÜLLUNG HORISO TX-7000 SSRM dac
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KRÜLLUNG HORISO TX-7000 SSRM dac

Külső tartólábas napernyő, nagy mozgásszabadsággal

Tulajdonságok

forgatókaros könnyű mozgatás

gömbcsukló

A SSRM dac szerkezetünk esetében egy gömbcsuklón keresztül az ernyő könnyedén és gyorsan

40km/h

mozgatható, valamint bármely helyzetben fixálható. A szerkezet magassága gázrugós rásegítéssel
2100
3500

2100
3500

állítható. A sokoldalú felhasználás mellett, a napernyő többféle formában és méretben, kétféle
anyagminőségben, többféle színben választható.

Kör alakú ernyő

ø 2,5 m

ø 3,0 m

ø 3,3 m

ø 3,5 m

Sokszög / négyszög alakú ernyő

2,5 x 3,35 m

2,6 x 2,6 m

2,1 x 3,0 m
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KIALAKÍTÁS

FORMA/MÉRET

KRÜLLUNG HORISO TX-7000 SSRM dac

Teleszkópos tartóláb - opcionálisan

Forgatókar

Lelógó anyagszegély

*A műszaki változtatás jogát fenntartjuk!
További méreteket lásd külön mellékletben, egyéb műszaki információkért keresse kollégáinkat!

NAPVERNYŐ TÍPUSOK
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KRÜLLUNG
KRÜLLUNG HORISO
HORISO TX-7000
TX-7000 SSRM
SSRM dac
ria
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Tulajdonságok

KRÜLLUNG HORISO TX-7000 SSRM ria

Külső tartólábas napernyő, nagy mozgásszabadsággal vendéglátóterek árnyékolására

rozsdamentes acél
forgatókaros mozgatás

sajtolt alumínium váz

lelógó anyagszegély

önfeszítős rugós
anyagrögzítési rendszer

30°-ig változtatható
ernyőszög

30°-ig változtatható
ernyőszög

A magánszférától egészen a kereskedelmi területekig terjedhet SSRM ria típusú, külső tartólábas

40km/h

napernyőnk felhasználási területe. Az ernyő kertek, teraszok, de akár nagyobb méretű terek,
2850
4000

2850
4000

előcsarnokok reprezentatív eleme lehet. Az összekapcsolt ernyőcsoportok kifejezetten a nagyszabású kültéri vendéglátóterek különlegességei.

A tartóoszlop stabilitásának köszönhetően akár
négy felfüggesztett ernyő kapcsolatából is felépülhet egy szerkezet.

FORMA/MÉRET

FELÉPÍTÉS

KRÜLLUNG HORISO TX-7000 SSRM ria
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Négyszög alakú ernyő

Kör alakú ernyő

1 részes ernyő

2,85 x 2,85

3,0 x 3,0

2 részes ernyő

3,5 x 3,5

2,85 x 2,85

3,0 x 3,0

1 részes ernyő

3,5 x 3,5

ø 3,0 m

ø 3,5 m

2 részes ernyő

ø 4,0 m

ø 3,0 m

ø 3,5 m

3 részes ernyő

ø 4,0 m

*A műszaki változtatás jogát fenntartjuk!
További méreteket lásd külön mellékletben, egyéb műszaki információkért keresse kollégáinkat!

ø 3,0 m

ø 3,5 m

4 részes ernyő

ø 4,0 m

ø 3,0 m

NAPVERNYŐ TÍPUSOK

ø 3,5 m

ø 4,0 m

19

Extravagáns design napernyő

Tulajdonságok

KRÜLLUNG HORISO TX-7000 SSRM pag

40km/h

Ha egy különleges napernyőt szeretne kiváló minőségben, akkor SSRM pag típusú
szerkezetünket kell választania. A hagyományos napernyőktől eltérően ez a rétegelt textilsávos

2200
3500

2200
3500

szerkezet egy szellősebb, tagoltabb, lebegő tetőt képez az ember feje fölé, ráadásul a kert extravagáns darabját képezheti.
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Kör alakú ernyő

ø 3,0 m

ø 3,5 m

Négyszög alakú ernyő

2,2 x 2,2 m

2,5 x 2,5 m

3,0 x 3,0 m

KIALAKÍTÁS

FORMA/MÉRET

KRÜLLUNG
KRÜLLUNG
KRÜLLUNG
HORISO
HORISO
HORISO
TX-7000
TX-7000
TX-7000
SSRM
SSRM
SSRM
pagoda
pagpag

*A műszaki változtatás jogát fenntartjuk!
További méreteket lásd külön mellékletben, egyéb műszaki információkért keresse kollégáinkat!

NAPVERNYŐ TÍPUSOK
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KRÜLLUNG HORISO TX-7000 SSRM scha
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*A műszaki változtatás jogát fenntartjuk!
További méreteket lásd külön mellékletben, egyéb műszaki információkért keresse kollégáinkat!

NAPVERNYŐ TÍPUSOK
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Tulajdonságok

KRÜLLUNG HORISO TX-7000 SSRM scha

230V

Nagyméretű, közbenső tartóoszlopos napernyő

Köszönhetően a szerkezet stabilitásának, sokoldalúságának, és hosszú

40-75 km/h

2000
6000

élettartamának SSRM-scha típusú ernyőnk a vendéglátóterek, valamint
nagy méretű teraszok kedvelt árnyékolója. A napernyő formai változatai

2000
6000

szabadon variálhatók, valamint számos extra kiegészítővel szerelhetők.

FORMA/MÉRET

KRÜLLUNG HORISO TX-7000 SSRM scha
Kör alakú ernyő

ø 3,0 m

ø 4,0 m

Excentrikus ernyő

ø 5,0 m

ø 6,0 m

ø 6,0 m

2,5 x 3,0 m

2,5 x 3,5 m

2,5 x 4,0 m

3,0 x 3,0 m

Négyzet alakú ernyő

2,0 x 4,0 m

3,0 x 3,0 m

3,0 x 4,0 m

3,5 x 3,5 m

Háromszög alakú ernyő

4,0 x 4,0 m

4,5 x 4,5 m

5,0 x 5,0 m

4x4x4m

6x6x6m

4,0 x 6,0 m

4,5 x 5,0 m

Téglalap alakú ernyő

2,0 x 3,0 m

2,0 x 4,0 m
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2,5 x 5,0 m

3,0 x 3,5 m

3,0 x 4,0 m

3,0 x 4,5 m

3,0 x 5,0 m

3,0 x 6,0 m

3,5 x 4,0 m

3,5 x 4,5 m

3,5 x 5,0 m

4,0 x 4,5 m

4,0 x 5,0 m

*A műszaki változtatás jogát fenntartjuk!
További méreteket lásd külön mellékletben, egyéb műszaki információkért keresse kollégáinkat!

4,5 x 5,5 m

NAPVERNYŐ TÍPUSOK
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KRÜLLUNG HORISO TX-7000 SSRM scha

Nagyméretű, közbenső tartóoszlopos napernyő

KIALAKÍTÁS

KRÜLLUNG HORISO TX-7000 SSRM scha

opcionálisan motoros mozgatással - a napernyő tartóoszlopába teljesen integrált motorral
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tartóoszlop nagyszilárdságú ø76x3 mm sajtolt alumínium
profilból, speciális, nagy kopás- és ütésálló porszórással,
(pl. szék nekiütődés elleni védelem)

nagystabilitású sajtolt alumínium támasztószerkezet, mely
elfordulásmentes rögzítést biztosít

felső tányérprofil

kifinomult rozsdamentes acél rögzítések

*A műszaki változtatás jogát fenntartjuk!
További méreteket lásd külön mellékletben, egyéb műszaki információkért keresse kollégáinkat!

önfeszítő teleszkópos rendszer az anyag rögzítésére - az
évek múlva is feszes anyag érdekében

NAPVERNYŐ TÍPUSOK
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KRÜLLUNG HORISO TX-7000 SSRM alb
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*A műszaki változtatás jogát fenntartjuk! Egyéb műszaki információkért keresse kollégáinkat!

KIEGÉSZÍTŐK - EXTRÁK
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Tulajdonságok

KRÜLLUNG HORISO TX-7000 SSRM alb

230V

3000
10000

Óriás méretű, közbenső tartóoszlopos napernyő

A SSRM alb modellek rendkívül masszív, nagy szélálló tulajdonsággal rendelkező szerkezetek. Valamennyi változata

40-120
km/h

szélcsatornában tesztelt. Nagy méretű változataik exkluzív hangulatot kölcsönözhetnek vendéglátó egységek teraszainak és rendkívüli szabadságot adnak a napernyő alatti terület bútorozásához. A kis méretű modellek is egyedülálló, erős

3000
10000

alumíniumprofilokkal rendelkeznek, melyek szintén rendkívül jól viselkednek kitett, nagy szélben.

FORMA/MÉRET

KRÜLLUNG HORISO TX-7000 SSRM alb
Kör alakú ernyő

ø 4,0 m

ø 4,5 m

Négyzet alakú ernyő

ø 5,0 m

ø 5,5 m

ø 6,0 m

ø 6,5 m

ø 7,0 m

ø 8,0 m

ø 9,0 m

ø 10,0 m

3,5 x 5,0 m

3,5 x 7,0 m

3,5 x 7,5 m

2,5 x 5,0 m

4,0 x 6,0 m

4,0 x 7,0 m

4,0 x 8,0 m

4,5 x 5,5 m

3,5 x 3,5 m

4,0 x 4,0 m

4,5 x 4,5 m

5,0 x 5,0 m

5,5 x 5,5 m

6,0 x 6,0 m

7,0 x 7,0 m

Téglalap alakú ernyő

3,0 x 4,0 m

3,0 x 6,0 m
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5,0 x 5,85 m

5,0 x 7,5 m

6,0 x 7,0 m

6,0 x 8,0 m

7,0 x 8,0 m

*A műszaki változtatás jogát fenntartjuk!
További méreteket lásd külön mellékletben, egyéb műszaki információkért keresse kollégáinkat!

NAPVERNYŐ TÍPUSOK
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KIEGÉSZÍTŐK - EXTRÁK
Minden, ami a kényelmet szolgálja
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Impregnált akril anyag

Poliészter anyag

*Színes RGB-ww LED szalagok
*Meleg, fehér LED szalagok
Energiatakarékos LED szalagok (12 V) melyek 3000-3500 °K, 36 LED
tartósak, víz- és ütésállóak. A beépíthető LED
szalagok száma egyedileg meghatározható.

Forgó szerkezet
Könnyű kezelhetőség és
beállítás érdekében

ANYAGOK

Kábelezés
Kiváló minőségű kültéri
kábelezés, vízálló csatlakozók

**Infrafűtés
*Világítás vezérlés
A forgószerkezettel ellátott fűtőberendezések
90°-os elforgást tesznek lehetővé az ernyő
felülete alatt

Elosztó doboz
Automata segédkapcsoló
megakadályozza a fűtőberendezések véletlenszerű
bekapcsolását az ernyő
zárt állapotában.
A dobozba, hangszórók
integrálása lehetséges!

Kültéri világítás
13 W-os, meleg, fehér fényű kültéri
világítás IP65 védettséggel*

Infrafűtés
1400 W

mobil alaptest állítható lábakkal (112 x 112 cm)
50 x 50 x 5 cm betonlap terhelés fogadására

gurulós alaptest (103 x 111 cm)
betonlap terhelés fogadására

mobil alaptest ferde felületekre (112 x 112 cm)
50 x 50 x 5 cm betonlap terhelés fogadására

több rétegű lemezterhelés (147 x 147 cm)
billenthető tartóoszlop fogadóval

rozsdamentes acél fedél (103 x 111 cm)
a leterhelések takarására
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TALAPZATOK

mobil alaptest (több méretben) 50 x 50 x 5 cm
betonlap terhelés fogadására

FIX

MOBIL

TALAPZATOK

KIEGÉSZÍTŐKKEL AZ EGYEDISÉGÉRT

kétrészes csavarozható fogadóhüvely
(többféle méretben) bebetonozható rögzítéshez

hüvely bebetonozható rögzítéshez

*A műszaki változtatás jogát fenntartjuk! Egyéb műszaki információkért keresse kollégáinkat!

horganyzott acél, csavarozható dűbel
betonhoz való rögzítéshez

KIEGÉSZÍTŐK - EXTRÁK

kétrészes horganyzott acél talp
terasz burkolatokhoz

35
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ség arculatának hangsúlyozására. Nem csak az ernyő alsó, vagy fölső oldala nyomtatható egyedi grafikával, a lelógó anyagszegély is számos megoldási lehetőséget kínál.

A maximális stabilitás érdekében fejlesztettük ki az ernyő stabilizátort, mely
nagy szél esetén is megakadályozza a napernyő ingadozását. Alkalmazása különösképpen

fontos lehet nagy, nyitott tetőteraszokon, vízparti területeken.

„

Az ernyő, mint reklámfelület tökéletes eszköze lehet egy-egy vendégeket fogadó egy-

ERNYO STABILIZÁTOR

TEXTIL

NYOMTATÁS

MINDEN HELYSZÍNEN, MINDEN IDŐBEN

*A műszaki változtatás jogát fenntartjuk! Egyéb műszaki információkért keresse kollégáinkat!

KIEGÉSZÍTŐK - EXTRÁK
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Ingyen letölthető
alkalmazás iOS és
Android rendszerre
vonatkozóan. Az App
segítségével könnyen
létrehozhat egyedi
világítási skálákat,
valamint a fényerőt is
szabályozhatja.

HANGULAT EGY GOMBNYOMÁSRA
A még kényelmesebb időtöltés érdekében, egy gombnyomásra alakíthatja ki a megfelelő atmoszfé-

1

rát vendégei számára a napernyő tengelyére illeszthető LED-gyűrű segítségével. A LED-gyűrű egy
alumínium dobozba ágyazott LED sávokból álló berendezés, mely könnyedén, telefonos alkalmazás
segítéségével állítható.

2

3

4

5

6
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LED gyűrű
6 RGB-LED sáv, alumínium doboz, ø 113 mm
Akku-doboz
5200 mAh,
80 x 80 x 55 mm, IP 65,
Akku-táska
Akkumulátor töltéséhez
tépőzáras táska
Töltőegység
Piros és zöld LED
lámpával
Hézagoló párna
100x120 mm méretű
öntapadós párna
Torx kulcs

*A műszaki változtatás jogát fenntartjuk! Egyéb műszaki információkért keresse kollégáinkat!

KIEGÉSZÍTŐK - EXTRÁK

39

40			 NAPERNYŐK IGÉNYESEKNEK

41

#2 JAVÍTOTT KIADÁS

KRÜLLUNG
ÁRNYÉKOLÁSTECHNIKA
KFT. IIGÉNYESEKNEK
1033 Budapest, Reményi Ede u. 2.
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NAPERNYŐK

I

Tel.: (+361)367-2750

I

krullung@krullung.hu

I

www.krullung.hu

