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TECHNICAL PARAMETERS:

Width: only available set sizes 
1000 mm, 1500 mm and 2000 mm. 
Height: 1100/1900 mm (lowered/
elevated position ).
Thickness: 90 mm.

Glass: standard comes with 6 mm 
laminated, see through glass. 
Possibility to tone the glass and have 
different printing.

Mounting: possible wide stainless 
steel connections and angle 
connectors for wall and corner 
connections.

Extra accessories: key to lock the 
glass in lowered or elevated position.



TEHNISKIE PARAMETRI

Viegli paceļas,
fiksējas jebkurā
augstumā

Lieliska virsma 
mārketinga 
aktivitātēm

Iepazīstieties:

Vēja margas:
Moduļu sistēma aizsardzībai no vēja

Baudiet aizvēju piemājas terasē, ārtelpu
atpūtas zonā;

Elegantais dizains gaumīgi papildinās 
Jūsu terasi;

Vēja marga ir viegli paceļama un
fiksējama jebkurā augstumā;

Pārdomāta moduļu sistēma ļaus 
pielāgot Vēja margas Jūsu vajadzībām;

Augstas kvalitātes savienojumi un 
stiprinājumi nodrošina vieglu montāžu/
demontāžu;

Alumīnija konstrukcija;

Nerūsējošā tērauda stiprinājumi.

Platums: Standarta izmēri: 
1m, 1,5m un 2m. Iespējami arī 
individuāli izmēri.

Augstums: 1100/1900 mm 
(paceltā/nepaceltā pozīcijā)

Biezums: 90 mm

Stikls: Standartkomplektācijā 
6 mm laminēts, caurspīdīgs. 
Iespējams, tonēt, aplīmēt, 
izvēlēties dažādus stiklu veidus.

Uzstādīšana
Pieejams plašs nerūsējošā tērauda 
savienojumu un leņķu klāsts gan 

stūru montāžai, gan montāžai pie 
sienas.

Papildiespējas
Slēdzene ar atslēgu paceltas un/vai 
nolaistas pozīcijas fiksēšanai.







VĒJA MARGAS MODULIS

Platums vienība €/m

1 m modulis 545 € 545 €

1,5 m modulis 615 € 410 €

2 m modulis 680 € 340 €

PAPILDAPRĪKOJUMS

A   Grīdas stiprinājuma balsts (šaurais) 30 €

B   Grīdas stiprinājuma balsts (platais) 60 €

C   Stūra savienojuma leņķis 5 €

D   Slēdzene 15 €
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500 SERIES MODELS

width*

1 m lenght 

1,5 m lenght 

2 m lenght 

ACCESSORIES

A floor mounting bracket (narrow)

B floor mounting bracket (wide)

C corner connector

D key 
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* All model lengths come in these sizes and are not adaptable.

** Prices include VAT and they have informative meaning, they can change without prior notice. 
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