
TR850 er den optimale restaurantover-
dækning. Det er med én sektion muligt 
at overdække helt op til 30 m2. Hvis 
TR850 forsynes med sidestykker har man 
i virkeligheden en komplet udestue.
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TR850

TR850 er i virkeligheden en komplet ude- 

stue, som påbygges en eksisterende 

bygning og kan således give et ganske  

betragteligt ekstra areal til restauranter, 

som har brug for flere kvadratmeter, hvor 

indeklimaet nogenlunde kan reguleres.

Restaurantoverdækningen kan sammen-

sættes, så den dækker ganske betydelige

arealer i moduler på op til 5 x 6 meter

(30 m2), som kun kræver støttepunkt i

hvert hjørne.

Der kan indbygges ”vinduer” i sidedugen

efter eget valg.

Opstillingen af TR850 klares på få dage

og giver normalt ingen eller kun få gener

for igangværende forretning.

Dugen til TR850 er Dicksons 50TT kvalitet, 

som ganske enkelt er den bedste overhove-

det med hensyn til tæthed.

Stelprofilerne er fremstillet i kraftig extru-

deret aluminium, og leveres pulverlakeret. 

vælg mellem ti forskellige standard RAL 

farver. Andre farver kan leveres mod mer-

pris.

TR850 kan tilpasses de fleste bygninger,

men kan i øvrigt også opstilles som frit-

stående overdækning, f.eks. som Back to 

Back, hvor to overdækninger sammenbyg-

ges i den høje ende, så det udefra virker 

som et normalt tag.

Det behagelige klima og lysvirkningen,

der opstår under TR850, giver den bedste

forudsætning for, at gæster og personale

føler sig godt tilpas.



Fakta om TR850
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 Ved sammenbygning kan der monteres 

”tagrende” (ekstra).

Stærke ruller sikrer, at dugen er 

korrekt udspændt.

Ved stort udfald kan der, på udsatte steder, 

monteres en ekstra rulle over dugen (vindsikring).

Er velegnet til at få påsat reklamebudskab

eller logo.

TR850 leveres kun med elektrisk motor.

Største enkelte overdækning, 30 m2.

Kræver stort set ingen vedligeholdelse.

Tåler meget vindpåvirkning.
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Sloping dropout = horizontal dropout U x elongation factor
F.e. Gradient: 270 mm/m, a inclianation of 15*, 

Dropout U:500 mm –> sloping dropour = 5180 mm (5000x1,063)
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Teknik for TR850

Profilmarkiser & solafskærmning 
Vassingerødvej 15 
3540 Lynge 
T: +45 4810 5400
E: salg@profilmarkiser.dk

RAL 9016 RAL 8019 RAL 9001 RAL 1015 RAL 3005 RAL 6009 RAL 5011 RAL 9006 RAL 7016 RAL 7021


