
Arce modulare policentrice, din ţeavă de otel zincată, Z275 reali-
zată în tehnologie Sendzimir, calitatea E220CR2S4.
Structura este proiectată în conformitate cu normativele europene
EN 13031-1/2001 pentru proiectarea serelor si solariilor si a nor-
mativelor privind încărcarea la zăpadă CR1-1-3/2012 si la vânt
CR1-1-4/2005 pentru teritoriul României.

Dotări standard:

Dotări optionale:

-tirant de palisare cu zăbrele în W;
-frontoane placate cu policarbonat de 5 mm;
-usi duble glisante din policarbonat de 5 mm, ambele fatade;
-deschidere laterală cu actionare manuală;

-luneta superioară rabatabilă pe ambele frontoane;
-deschideri laterale cu actionare mecanică, telescopică;
-deschidere la coamă cu actionare mecanică sau electrică;
-sistem de irigatie prin aspersie sau prin picurare;
-ecran termic;
-plasă de umbrie;
-copertură dublă cu sistem de gonflare;

-plintă perimetrală la bază din policarbonat de 5 mm, h=60 cm;

Temeni si conditii de vânzare:
-plata în avans integral, discount 3%;
-termen de livrare maxim 15 zile de la data plătii;
-transport gratuit la locul aplicatiei;

Sunt recomandate în special culturilor multizonale,prin posibilitatea alăturării mai multor module identice, în acest fel
se acoperă o suprafaţă mai mare de teren destinat culturilor legumicole sau horticole.

Asamblare foarte uşoară a elementelor de arc, prin îmbinări de tip
bucşă/ştift,nu necesită suduri,se utilizează foarte puţine şuruburi.
Picioarele verticale pot fi confecţionate din ţeavă rotundă sau
rectangulară în funcţie de distanţa între axe.
Lonjeroanele de legătură între arce, realizate din ţeavă zincată,
se fixează prin străpungerea arcelor prin găuri special executate
în procesul de fabricaţie,asigurând o foarte bună consolidare.
În urma asamblării nu rezultă muchii tăioase sau contondente care
să afecteze ulterior copertura.

Caracteristici constructive:
-lăţime între axe: 6 m; 7 m; 8 m, 9 m, 10 m;
-lungime, la cerere, în funcţie de suprafaţa cultivată;
-înălţime la tirant: 2.4 m, 2.7 m, 3 m, 3.5m, 4 m;
-înălţime la coamă: 3.4 m; 3.6 m; 3.9 m, 4.3 m, 4.8 m;
-pasul între arce (lonjeron): 1.5 m, 2 m, 2.5 m, 3 m;
-stâlpi din teavă rotundă zincată D=60x2mm;
-stâlpi din teavă rectangulară zincată 80x80x3 mm;
-arce din teavă rotundă zincată D=60x1.5mm;
-lonjeroane din teavă rotundă zincată D=32x1.5mm;
-copertură din folie SOTRAFA, grosime 0.18mm, tratată anticon-
dens, protectie la UV, durata de viată 4 ani;
-prinderea foliei foarte sigură, cu profile speciale,zincate sau din
aluminiu, de tip omega cu armătură PVC;
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