
Možnosti ovládání:
šňůrou, popruhem, klikou, motorické i motorické s dálkovým ovládáním.

Tepelná izolace

Zastínění a odraz tepla

Ochrana soukromí

Ochrana oken

Zvuková izolace

Díky hliníkové lamele vypěněné polyuretanem, můžeme v zimním období při
používání rolet ušetřit 20 - 30 % nákladů na vytápění.

Předokenní rolety slouží jako velice účinný izolant před sluncem a teplem.
Stažené rolety slouží i jako stínící prvek, který zamezí pohledům z venčí.

Jako jediný výrobek tohoto typu na trhu, nabízejí předokenní rolety i
bezpečnostní funkci. Tu lze podpořit u rolet ovládaných elektromotorem
centrální řídící jednotkou, která v daných časových intervalech rolety ovládá.

Hliníkový pancíř předokenních rolet, je při nepřízni počasí ideální ochranou
Vašich dřevěných, nebo plastových oken.

Předokenní rolety jako jediný stínící systém nabízejí ve staženém stavu
omezení hluku z exteriéru.

Nabízíme bezpečnostní rolety s atestem akreditované zkušebny Trezor Test, spl ující podmínky pro bezpeň čnostní třídu RC 2.

Rolety jsou vhodným řešením pro zabezpečení obytných domů, obchodů či kanceláří před vloupáním. Jsou zkonstruované z obzvláště pevných komponentů.
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říznivým vlivům
ochrana proti pohledům zvenčí
úspora energie
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Možnosti umístění:
na rám okna, na fasádu i do izolace.



Přednosti a výhody venkovních aluziíž

Žaluzie SETTA Žaluzie ZETTA Žaluzie CETTA

- vysoký stupeň ochrany před slune ním zářením,
- ú inná ochrana soukromí,
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- redukce tepla ji v exteriéru,ž
- sni ování hladiny venkovního hluku,
- designový a architektonický prvek fasády.
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Špi ka ve venkovním
zastínění z pohledu ú elnosti
a designu. Lamely ve tvaru
písmene „S“ vytváří
v zavřeném stavu dokonalou
celistvou plochu.
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Technologicky nejvyspělej í
venkovní aluzie vhodná k zastí-
nění rodinných domů i admini-
strativních budov. Lamely v „Z“
tvaru zaručují dokonalé zastínění
a působí moderním dojmem.
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Oblíbený typ zastínění pro rodinné
domy a administrativní
budovy. Velká variabilita provedení
- varianty Flexi, Slim a Duo se liší

ným
stupněm naklopení horní a dolní
části aluzie současně.

vý kou nábalu a rozdílš
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… praktické variace… moderní design... elegance a účelnost

Maximální omezení pr niku slune ní energie

Ochrana p ed nep íznivým po asím

Snadná regulace sv tla

Ochrana proti hmyzu a nep íznivým vn j ím
vliv m

Velmi estetický a moderní vzhled

Ovládání motorické, s dálkovým ovládáním
i manuální s klikou
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Elegantní, moderní a cenově příznivá mo nost, jak dokonalým způsobem zastínit vaše
okna. Zvý í obytný komfort a zároveň sní í fakturu na energii.

Vynikající nástroj k dosa ení úspor energie. Nedílná sou ást dokonalého konceptu
nízkoenergetického domu. V létě výrazně sní í náklady na klimatizaci.
V zimě omezí proudění studeného vzduchu na skla oken, co podstatně
zlep í izola ní vlastnosti.

Speciální textilie mají téměř neomezenou ivotnost a irokou kálu barevných odstínů.
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Úspora nákladu

Parametry látky

Made by

Made byScreenové rolety

Venkovní žaluzie

Efektivní omezení   proudění teplého
a studeného vzduchu na Vaše okna!

... chrání vaše soukromí

Showroom/vzorkovna: www.samezaluzie.czPoděbradská 777/9b, 190 00 Praha 9, Tel./fax: 281 922 944, GSM: 601 588 727, 777 292 384,
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