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Kasetna tenda 
Semina Life

Semina Life naredi izjemen vtis s sodobno in svežo zasnovo, 
združeno z Weinorjevo tehnologijo, ki je bila v dolgih letih 
delovanja podjetja temeljito testirana in preverjena.

Glede na svojo izjemno razmerje med kvaliteto in ceno, je 
model Semina Life odlična alternativa polkasetnim tendam. 
Številne tehnične prednosti omogočajo izjemno udobje in 
dolgo obratovalno dobo.

Lastnosti

• vsi sestavni deli so izdelani iz kovanega ali 
ekstrudiranega aluminija

• minimalno vzdrževanje

• Valance Plus vertikalni rolo vam nudi dodatno zasebnost 
in senco, ko ga ne potrebujete pa ga zvijete v utež tende.

• preživite večere na vaši terasi pod belimi LED spotlights 
lučmi možnostjo zatemnjevanja, ki jih lahko uporabljate 
tudi ko je tenda zaprta 

• vašo tendo lahko dodatno opremite tudi s Tempura 
infrardečim grelecem v barvi ohišja, ter tako uživate na 
vaši terasi tudi v hladnejših dneh

Barve

Izbirate lahko iz širokega nabora 56 standardnih barv, od 
tega 9 trend strukturnih barv, ter 47 RAL barv.

Platna

V kolekciji je preko 200 različnih vzorcev, tako da boste lahko 
izbrali tistega, ki najbolj ustreza vašemu okusu.
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Genial rešitve združujejo udobje doma 
in svobodo bivanja v naravi
Obiščite nas v razstavnem salonu senčil in vrtnega pohištva 
v Krškem. Ob prijetnem druženju in posvetu boste dobili 
jasen uvid v trajnost in dovršenost izdelkov, ki so našli 
svoj dom pod imenom Genial.ŠIRINA

IZTEG

UPRAVLJANJE

OHIŠJE (š x v)

KRMILJENJE

max. 650 cm

max. 400 cm

monokomanda ali elektromotor

307 x 194 mm, z rolojem 367 x 194 mm

stensko stikalo (230V), brezžično stikalo s sprejemnikom, 
daljinski upravljalnik, senzor veter/sonce/dež

Vertikalni rolo zagotavlja dodatno zasebnost in senco.

LED osvetlitev z možnostjo 
zatemnjevanja

Tempura infrardeči grelec 
v barvi ohišja

Priporočene kombinacije

Okvir: RAL 9001
Tkanina: 3-501

Okvir: WT 029/71289
Tkanina: 3-598

Okvir: WT 029/70786
Tkanina: 3-503

Okvir: WT 029/90147
Tkanina: 3-718
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Valance 
plus

10 letna 
garancija

LongLife 
arm

Premium quality
made in Germany


