předokenní rolety

Efektivní nástroj
pro úsporu energie

Pořiďte si předokenní
rolety, přinášejí mnoho
výhod. Je to konstrukčně
dobře promyšlený a léty
ověřený systém. Využijte
jejich pozitivních vlastností a
udělejte krok, který se Vám
v budoucnu vyplatí!

Šetřete energii
s předokenními
roletami

Uvnitř budov trávíme většinu našeho cenného času.
Naším cílem je vytvořit zdravé, příjemné a bezpečné
vnitřní prostředí, které bude současně provozně
úsporné.
Moderní domy jsou často spojené s velkými prosklenými plochami, které poskytují krásné výhledy do okolí.
Umožňují propojit exteriér s interiérem a zajistit tak bližší
kontakt místnosti s vnějším prostředím. Prosklené plochy
domu se však obecně potýkají se značnou nevýhodou v
podobě zvýšeného toku tepelné energie. Tato skutečnost
jde proti současnému trendu:
Spotřebovat co nejméně energie
a zároveň ji maximálně
efektivně využít.

Jsme
specialisté
na široké
spektrum
možností
Díky variabilitě systémů lze rolety umístit do jakékoliv stavby, ať
už se jedná o stávající budovu,
novostavbu nebo rozpracovaný
projekt stavby.
Novostavba
Umístěním rolety do zaomítacího
boxu, případně do roletového překladu
nevytvoříte žádné tepelné mosty.
Ideální je rozhodnout se pro rolety již
ve fázi hrubé stavby.

Dodatečná montáž
Uložení rolety do viditelného boxu
je ideální, pokud nemáte možnost
zednických úprav, případně je Váším
záměrem ponechat box viditelný za
účelem designu. Tento systém nevytváří
tepelné mosty.

Montáž s oknem
Roletový box je orientován směrem do
místnosti, což oceníte např. v situaci,
kdy jej chcete skrýt, nebo v místech
kde je problematický přístup zvenčí.
Box je zateplen vložkou z NEOPORU,
tedy materiálem 2× efektivnějším než
polystyrén.

Z porovnání snímků
pořízených termokamerou
vyplývá, že výhody okna s
namontovanou roletou jsou
nesporné.

Co udělají rolety pro to,
aby Vám dobře sloužily?

Izolace v pohybu

Vytvoří
vzduchovou kapsu

Samostatnost
tak efektivní, jak to jen jde

Vysoce efektivní izolace, vzduchová kapsa, vzniká
v prostoru mezi sklem okna a spuštěnou roletou.
Zamezí přímému působení různých vlivů počasí na
skla oken. Po celý rok. Ve dne v noci.

Proměňte rolety na samostatný efektivně izolační článek, který bez
ohledu na denní či roční dobu bude spolehlivě plnit svou úlohu. Váš
dům tak může samostatně reagovat na okolní povětrnostní podmínky
a okolní teplotu.

Technika
perfektní spolupráce elektronických zařízení

Vytvářejí příjemné podmínky
uvnitř budovy
Stažené rolety v zimních měsících výrazně omezí
snížení teploty v místnosti a ochrání Vás před
mrazem. V letních měsících navíc rolety nedovolí
výraznější ohřátí interiéru. V místnostech, kde
zrovna netrávíte celý den, můžete nechat zatažené
rolety a snížit celkovou teplotu Vašeho domu.

Chytře propojený systém senzorů a dalších elektronických prvků
umožňuje automatické ovládání všech funkcí. Přizpůsobí se pohodlně
a jednoduše Vašim individuálním požadavkům. Dopředu lze nastavit
program na konkrétní časy (např. odchod do práce, příchod z práce)
nebo nechat sluneční čidla, aby sama rozhodla o míře stažení rolet na základě předem definované citlivosti.

Pohyblivost
vždy optimální izolace
Staví překážky
teplotním výkyvům
Rolety dovedou snížit průniky tepla skrze okenní,
případně dveřní otvory až o 30%!

Rozšiřte pozitivní vlastnosti rolet o novou úroveň a pořiďte si
motorické rolety. Získáte tím mimo jiné pohodlnější ovladatelnost,
řízení vícero rolet stiskem jednoho tlačítka, možnost automatického
chování a zvýšíte životnost rolety. Rolety jsou izolací, kterou lze
jednoduše „zapnout a vypnout“.

proti nežádoucím povětrnostním vlivům
prodlužují mimo jiné životnost okna
před sluncem
obyvatele i vybavení domu
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proti mrazu
snižují tepelné ztráty až o 30%
proti nadměrnému hluku
ve dne v noci
soukromí
kdykoliv se Vám zachce
před násilným vniknutím
představují značnou překážku pro zloděje

Předokenní
rolety
mohou více…
Další možnosti rozšíření funkčnosti rolet
Máte možnost přidat síť proti hmyzu přímo do boxu rolety.
Snadno se ovládá a má dlouhou životnost.

Barevné možnosti rolet
Jistě najdete sobě blízkou barvu. Nabídka je široká. Máme
standardní barvy, na přání Vám ve vlastní lakovně namícháme
barvu dle Vaší chuti.

Možnosti inovace rolety po montáži
Nabízíme montáž ve fázi novostavby, dodatečnou montáž
a montáž s oknem. Zeptejte se našich odborníků na Vaše
možnosti. Jistě najdeme způsob, jak roletami získat více pro
Vás.

Kolik potřebují rolety místa pro montáž?
Nároky na prostor souvisí s podstatou systému – navíjením na
hřídel. Proto jsou rolety prostorově velice úsporné. Boxy pro
uložení rolety nabízíme ve velikosti 125 mm, 137 mm, 150
mm, 165 mm a 180 mm. Viditelný box můžete mít zaoblený,
hranatý nebo zkosený box pod úhlem 45 °.
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