
STELLA PRO 20

MOTOROVÉ PROMÍTACÍ PLÁTNO V SEGMENTOVÉM
HLINÍKOVÉM TUBUSU S OBRÁCENÝM VÝSUVEM JE
IDEÁLNÍ PRO KOSTELY, ZÁMKY A DIVADLA,
MOŽNOST VESTAVBY DO PODLAH NEBO
NÁBYTKOVÝCH SESTAV

Inovovaný hliníkový tubus průřezu 20 x 20 cm s revizním
krytem je lakovaný bílou práškovou barvou odstín RAL-9003

Standardně osazeno dvěma stabilními podstavami s možností
pojezdu díky 4 bržděným kolečkům a bočním madlům

Bezúdržbový, silný trubkový motor 230V/50Hz, pojistka IP 44,
4-žilový vodič pro připojení, zabudovaná termoochrana,
automatické koncové dorazy

Komfortní a bezpečná obsluha pomocí elektrického pohonu -
ovládání výsuvu plochy je prováděno pomocí 2 bezpečnostích
chromovaných spínačů s ochranou proti vandalům 

Speciálně tvarovaná nosná lišta uzavírá při navinutí tubus po
jeho célé délce bez mezer - díky tomu je výrobek ideální pro
pohledovou vestavbu do podlahy nebo nábytku

Projekční povrch Blankora SEA – vysoce kvalitní tkaná projekční
plocha, splňující nároky na nehořlavost dle evropské normy B1,
šířka role 500 cm, gramáž 1000g/m2, tloušťka 0,7 mm

Široké možnosti zákaznických požadavků jako jsou :
různý odstín povrchové úpravy, nestandardní výška podstavy,
plocha s černým orámováním, provedení pro vestavbu do
nábytku, jiné formáty projekční plochy apod.

Modul 
plochy  

Vnější rozměr/Rozměr obrazu v  cm 
(š x v)  

Katalogové 
číslo  

Hmotnost 
hrubá/čistá v kg 

Rozměry balení 
v cm 

Modul tubusu 
v cm 

Projekční plocha 
 

250

300

400

 250x200 / 250x200  802520 165/90 400x30x40 20 Blankora SEA  

 300x250  / 300x250  803025 185/100 450x30x40 20 Blankora SEA  
350  350x300  / 350x300  803530 205/110 500x30x40 20 Blankora SEA  

 400x300  / 400x300  804030 225/120 550x30x40 20 Blankora SEA  

Bezpečnostní spínače ovládající
výsuv projekční plochy, výklopné
madlo umožňuje pojezd výrobku

Precizní zavření krycího boxu horní
nosnou lištou - výrobek lze přesně
zabudovat do otvoru v nábytku 

Projekční plocha je vypnuta díky
speciálnímu systému křížových
ramen a plynových pružin 

Pro umístění do prostoru a
možnost volného pojíždění
slouží podstava se 4 kolečky
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