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Pavilioane

Atractive și practice în orice zi de vară
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Pavilion dreptunghiular

Pavilion rotund - Deluxe

Pavilion hexagonal
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 Avantajele cele mai importante ale pavilioanelor metalice sunt:

- Sunt ideale pentru curți și grădini, fiind utilizate în scop recreativ, pentru a adăposti 

diverse activități în aer liber.

- Sunt rezistente în fața intemperiilor, datorită scheletului din oțel (oțelul este mult mai 

rezistent decât aluminiul sau lemnul).

- Protejează împotriva ploii, fiind confecționate dintr-un material impermeabil.

- Filtrează razele soarelui și oferă o umbră foarte plăcută chiar și în timpul zilelor 

caniculare. 

- Au un sistem modern de prindere a acoperișului, pe bază de cârlig, astfel evitându-se 

perforarea materialului.

- Pot fi personalizate prin imprimarea materialului.

- Pot fi comandate în variante numeroase de modele și culori.

- Pot fi montate pe orice suprafață, datorită robusteții și stabilității lor.

- Se pot monta și demonta foarte ușor și rapid, în decurs de 10 minute.



Detalii tehnice
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PAVILIOANE DREPTUNGHIULARE
PREZENTARE
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 Pavilioanele metalice dreptunghiulare sunt 

sisteme versatile și cu un grad mare de utilitate, 

putând fi întrebuințate eficient pe orice tip de 

vreme: ploaie, vânt, soare puternic. Acestea sunt 

folosite preponderent în sezonul cald, pentru 

diverse activități în aer liber. Structura lor compactă 

și robustă oferă posibilitatea montării lor pe orice 

tip de sol și pot adăposti de soare, vânt sau ploi 

un număr mare de persoane. 

 Ușurința montării și demontării lor le oferă 

caracterul practic, iar posibilitatea de a fi 

personalizate în funcție de preferințele utilizatorilor 

este un atu în plus, din punctul de vedere al utilității.
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4000 mm

Pentru alte tipuri de pavilioane, 

sau pentru mai multe detalii, 

consultați un specialist Practix.

Culori - diferite modele

Material - stâlpi oțel

Dimensiuni - 3000 mm x 4000 mm

Oferta este valabilă în limita stocului disponibil.
Imaginile sunt cu titlu de prezentare.
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Pentru alte tipuri de pavilioane, 

sau pentru mai multe detalii, 

consultați un specialist Practix.

 Pavilioanele metalice rotunde sunt 

sisteme de organizare foarte eficiente, care 

asigură o protecție foarte mare împotriva ploii, 

a vântului sau a radiațiilor UV. Forma lor 

rotundă este elegantă și oferă grădinii sau curții 

un aspect modern. Pavilioanele rotunde pot fi 

amplasate pe orice tip de sol, au o stabilitate 

mare și pot adăposti un număr mare de 

persoane. 

 Materialul impermeabil și protecția UV, 

montarea și demontarea rapide, precum și 

stabilitatea lor în fața intemperiilor le face ideale 

în foarte multe situații. 

Greutate - 55 kg

Material - Cadru metalic și poliester

Dimensiuni - 2500 mm x 1700 mm

PAVILIOANE ROTUNDE - DELUXE
PREZENTARE
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1700 mm

Oferta este valabilă în limita stocului disponibil.
Imaginile sunt cu titlu de prezentare.
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 Pavilioanele metalice hexagonale reprezintă 

sisteme versatile de organizare a activităților în aer 

liber. Acestea sunt ideale chiar și în cazul 

botezurilor sau a altor evenimente asemănătoare 

care se pot organiza acasă, putând adăposti un 

număr foarte mare de persoane. Pavilioanele au 

drept scop crearea unui spațiu semi-acoperit, 

care să protejeze împotriva radiațiilor UV, a ploii sau 

a vântului. 

 Structura lor este una robustă și compactă, 

fiind sigure și rezistente. De asemenea, acestea se 

montează și se demontează cu ușurință.

PAVILIOANE HEXAGONALE
PREZENTARE
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2000 mm

Dotat cu plasă antiinsecte

Culoare - Crem

Dimensiuni - 2000 mm x 2000 mm x 2000 mm

Pentru alte tipuri de pavilioane, 

sau pentru mai multe detalii, 

consultați un specialist Practix.

Oferta este valabilă în limita stocului disponibil.
Imaginile sunt cu titlu de prezentare.
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