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Rolety » Nakładane » Rolety PVC

Rolety

Doskonałe rozwiązanie na cały rok – energooszczędność, bezpieczeństwo,

prywatność.

Cechy

1. Rolety montowane na oknie lub na ścianie, czyli zarówno na etapie budowy

domu jak i w już istniejących budynkach.

2. Stanowią idealną ochronę przed hałasem znacznie poprawiając komfort

życia w mieszkaniu.

3. Zmniejszają zapotrzebowanie budynku na energię cieplną, obniżając koszty

ogrzewania lub klimatyzowania budynku.

4. Poprzez możliwość zastosowania moskitiery stanowią doskonałą ochronę

przed insektami, owadami itd.

5. Podnoszą poziom bezpieczeństwa będąc dodatkową ochroną przed

włamywaczami.

6. Możliwość sterowania manualnego jak i automatycznego.

7. Bogata kolorystyka pozwalająca na  doskonale wkomponowanie w

kolorystykę budynku, okien itd.

Dane techniczne

1. Wysokość skrzynki od 170 mm, 210 mm i 240 mm.

2. Łatwy dostęp do wnętrza skrzynki od dołu lub od jej czoła.

3. W przypadku rewizji od czoła  istnieje możliwość jednostronnej zabudowy z zewnątrz.

4. W przypadku rewizji od dołu istnieje możliwość zabudowy skrzynki zarówno od wewnątrz i zewnątrz, dzięki czemu widoczna staje się tylko prowadnica i

aluminiowy pancerz.

5. Skrzynka i prowadnica dostępna w 43 kolorach folii Renolit.

6. Lamele szerokości 37 mm, dostępne w 9 różnych wariantach kolorystycznych, wypełnione pianką termoizolacyjną.

7. Możliwość wyboru pomiędzy różnymi opcjami ocieplenia skrzynki.

8. Możliwość zastosowania nośnika tynku z zewnątrz i od wewnątrz.

9. Istnieje możliwość zastosowania moskitiery za lamelami lub przed.

10. listwy końcowe dostępne w różnych opcjach kolorystycznych.

Sterowanie:

1. ręczne lub automatyczne,

2. ręczne: za pomocą paska, korby lub paska z przekładnią korbową,

3. automatyczne: pilotem, kluczykiem lub wyłącznikami,

4. możliwość inteligentnego sterowania roletami. 

Zabezpieczenia przed podniesieniem pancerza:

1. za pomocą wieszaka blokady,

2. za pomocą rygla ręcznego lub automatycznego,

3. dzięki zamontowaniu zamka baskwilowego.
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