
Q A T I F

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

Baseia-se em estudios e testes cinentí�cos que 
demostran 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.

Procedimiento: 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. 

TEST DE DUREZA ROCKWELL

USINAGEM CNC 81 HRB

INYECÇÃO  AL

estrutura
ALUMíNIO CNC

estrutura
INYECÇAO DE ALUMÍNIO

by

NEWGENERATIONAWNINGS&PERGOLA



Q A T I F

BRANCO,BRANCO FOSCO
BRANCO TEXTURIZADO

OXIDADECINZA METALIZADO
TEXTURIZADO 

DIMENSÕES
DA SAIDA

DETALHES TECNICOS

O desenho para trava da caixa no per�l 
calha garante a horizontalidade em todo o 
estiramento, facilitando a montagem e a 
instalação, semburacos entre ambos os 
elementos.

Sistema de
integração
especial para
pérgola DAKHLA
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PERFIS AUXILIARES

Fixação lateral dentro do  Vão.

Canal Pérgola DAKHLA Barra Transversal

ACABAMENTOS
A pintura empregada esta certi�cada por QUALICOAT, Classe
2 (super-durável).

O toldo vertical Qatif e o complemento ideal para a
pérgola Dakhla. Esta desenhado para integrar-se 
de forma hermética com os per�s, regulando a luz 
exterior e a temperatura no interior da pérgola. 

Seu sistema de cremalheira Zip145, com grande
capacidade de enrolar, completa a pérgola e 
otimiza o conforto interior.

O toldo vertical Qatif e produzido com Tecnologia
CNC, garantindo sua excelência e durabilidade.
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O sistema de cremalheira Zip145, 
soldada nas laterais, oferece resistência 
ao vento e a agua, protegendo por 
completo o espaço interior das 
intempéries meteorológicas.

O sistemade cremalheira Zip145, 
soldada nas laterais, oferece 
resistência ao vento e a agua, 
protegendo por completo o 
espaço interior das intempéries 
meteorológicas.
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