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T U R P A NNEWGENERATIONAWNINGS&PERGOLA

A L U M I N I O
C N C
A Qualidade Duradoura garante a qualidade das 
peças de alumínio inalteradas ao nível atômico, 
mantendo as características da liga intactas.

Baseia-se em estudos e testes cientí�cos que 
demonstram a superioridade do processo de 
usinagem contra impostos de injeção.

A usinagem CNC alinha o alumínio de forma 
unidirecional, mantendo a peça compacta em 
100%, resistente a impactos, fadiga e corrosão.

Procedimento: penetração com bola de aço 
extra-dura de 1,58 mm de espaço e carga de 100 kg. 
A peça de alumínio usinada por CNC é duas vezes 
mais resistente que a peça de injeção.

TESTE DE DUREZA ROCKWELL

USINAGEM CNC 81 HRB
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T U R P A N

COMPONENTES EN
ALUMINIO MECANIZADO
A qualidade e resistência dos componentes graças a 
mecanização CNC, proporciona uma força estrutural 
exclusiva com um design integrado e minimalista.

DETALHES TECNICOS

NEW
GENERATION
AWNING

COTOVELO
REVESTIDO

COMBINAÇÕES
DE MULTIPLAS CORES

Os braços de alumínio estão articulados por 
uma peça única de alumínio que oculta e 
protege a articulação com uma estética 
uniforme. Este elemento exclusivo permite 
incrementar sua funcionalidade e durabilidade.

COMBINACOES DE AMOSTRAS

Branco+7040 9006+Branco 7035+8014 7016+Preto

1015+Bronce 7022+1015 6009+1013 7011+1016

8019+8022 8017+Bronce 3007+8022 Cinza Gra�te+1003
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CAPACIDADE
E RESISTENCIA
O novo modelo de toldos extensivo 
TURPAN se adapta facilmente a grandes 
dimensões graças a uma estrutura 
fabricada com o sistema industrial mais 
inovador, Tecnologia CNC, garantindo seu 
alto desempenho.
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PATENTADO

O toldo extensivo TURPAN esta desenhado para cobrir 
grandes dimensões. A fabricação industrial de seus 
componentes, graças a Tecnologia CNC, le permite 
alcançar, com muita folga, 6 metros de linha por 3,5 
metros de saída.  

Os elementos de grande porte de sua estrutura garantem 
uma alta funcionalidade e durabilidade contando com a 

máxima classi�cação de resistência do mercado, Classe 3 
segundo a norma UNE EN 13561 de acordo com tabela de 
medidas.  

Possui um design contemporâneo e personalizado, com 
múltiplas opções e acabamentos, o que le permite 
adaptar-se facilmente a diferentes estilos arquitetônicos.
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