VNITŘNÍ LÁTKOVÉ STÍNĚNÍ

DEKORATIVNÍ PRVEK
KAŽDÉHO DOMOVA
Vnitřní látkové stínění účinně reguluje množství světla v místnosti a dotváří
atmosféru každého domova. Je ideálním doplňkem k venkovnímu stínění.
Můžete vybírat ze širokého množství barev, dekorů, typů látek i druhů
stínění. Ať už si vyberete látkové rolety, vertikální žaluzie, látkové plisé
nebo japonské posuvné stěny. Vše na míru a se zárukou 4 let.

VNITŘNÍ LÁTKOVÉ STÍNĚNÍ
CLIMAX
• tradiční způsob stínění interiérů
• regulují množství světla a dotváří harmonii celého interiéru
• jsou vhodné pro všechny typy oken
• při vhodně zvoleném typu roletky a látky, zabraňují přehřívání interiéru

Hlavní přednosti

Elegantní doplňek

Chrání soukromí a před
sluncem

Stínění velkých ploch

Základní typy látkového stínění

Látkové rolety

Vertikální žaluzie

Látkové plisé

Látkové rolety Climax
chrání před slunečními
paprsky i zvědavými
pohledy sousedů. Plynule
regulují přísun denního
světla v interiéru. Hodí se
nejen do bytů a domů,
ale i komerčních budov.
Díky bohatému výběru
látek je můžete přesně
nakombinovat s dalšími
doplňky v místnosti.
Obývacímu pokoji dodají
útulnost, v dětském
pokoji zase podpoří
tvořivost. Climax vyrábí
také látkové rolety den
a noc. U rolety Varieta
s látkou Zebra se střídají
plné pruhy s průsvitnými.

Vertikální žaluzie
jsou dekorativním
a praktickým stínicím
prvkem. Jsou
ideální pro zastínění
francouzských oken,
posuvných dveří nebo
velkých prosklených
ploch. Využívají se
nejen v domácnostech
a kancelářích,
ale i ve školách
či v nemocnicích.
Vertikální látkové
žaluzie jsou vhodné
také k předělení
velkých prostorů, jako
jsou haly, sály, školy
nebo zdravotnická
zařízení.

Látkové plisé je
charakteristické
skládanou látkou.
Na rozdíl od jiných
druhů látkového stínění
se dá na oknech
stahovat v obou
směrech. Je elegantním
a praktickým řešením
pro stínění všech typů
oken. Padne
na jakýkoliv atypický
tvar okna, se šikminou
i obloukem. Hodí se
do bytů, rodinných
domů a kanceláří.
Látkové plisé lze
využít také pro stínění
střešních oken
a zimních zahrad.

Japonské
posuvné stěny
Japonské posuvné stěny
Climax jsou moderním
způsobem vnitřního
stínění. Japonské stěny
se skládají z látkových
panelů a pojezdového
profilu. V domácnostech
s nimi bez problémů
zastíníte velké prosklené
plochy. Hodí se také
k rozdělení prostoru
v bytě nebo pokoji
a k předělení hal, sálů,
velkých kanceláří,
prostorů v nemocnicích
a ve školách.

Látkové rolety svislé
APOLLO

ORION

CALYPSO

V-63

VARIETA
VARIANTY BOXŮ VARIETA

hranatý
box

designový box

Látkové roletky do střešních oken
FANTAZIE

TITAN

kulatý
box

bez boxu

Látkové plisé
Vyznačuje se svou variabilitou. Je vhodným zastíněním pro atypické tvary oken a šikminy.
Hodí se také pro zastínění střešních oken nebo zimních zahrad.

Vertikální žaluzie / Japonské posuvné stěny
Oba tyto typy vniřního stínění se hodí také k optickému rozdělení místností.
Své uplatnění často nacházejí také v kancelářích, ordinacích nebo školách.

Typy látek

Průhledné

Poloprůhledné

Průhledné látky slouží
jako dekorativní doplněk.
Lze jimi zútulnit a barevně
dotvořit každý interiér.

Poloprůhledné látky slouží
především ke stínění, ale
zároveň částečně stále
propouští světlo
do místnosti.

Zcela zatemňující
(black out látky)

Pruhované látky
Zebra

Zcela zatemňující látky
nepropustí do místnosti
žádné světlo. Používají
se tam, kde chcete mít
naprostou tmu.

Látka zebra je také známá
jako „den a noc“. Je tvořena
plnými a průsvitné pruhy.
Pokud se plné pruhy
překrývají, pak přes
průsvitné pruhy proniká
do místnosti světlo.

Typy ovládání
Manuální – klika s převodovkou
Motorické – elektromotor 24 nebo 230 V
s možností ovládání:
• vypínačem
• řídicí automatikou
• dálkovým ovladačem
• chytrým mobilním zařízením
(systém Tahoma)

Barevné možnosti
Z naší široké nabídky barev a odstínu si vybere každý!
V základní nabídce barev konstrukcí najdete odstíny bílé
nebo stříbrné. U látek nabízíme přes 300 různých barev
a vzorů látek. Pokud si nejste jisti výběrem správné barvy,
navštivte prodejnu některého z našich partnerů.
Ukáží vám vzorníky barev a rádi vám s výběrem poradí

Váš CLIMAX partner:

Údaje uvedené v tomto materiálu jsou čistě informativní.
Pro další podrobnosti o možnostech provedení tohoto
výrobku a dalších produktech firmy SERVIS CLIMAX a.s.
kontaktujte našeho nejbližšího obchodního partnera.
Kompletní nabídku, včetně technické podpory, naleznete
na internetových stránkách www.climax.cz

Více informací naleznete na www.climax.cz

