VENKOVNÍ ROLETY

ZLEPŠÍ KOMFORT
VAŠEHO BYDLENÍ
Venkovní rolety Climax nepropustí sluneční paprsky a dopřejí vám ničím
nerušený spánek. Chrání okna před prudkým deštěm i UV zářením.
Hodí se do oken chalup, přízemních obchodů nebo rodinných domů.
Můžete je doplnit o integrovanou síť proti hmyzu nebo pojistku
proti vytažení, která znesnadní přístup zlodějům.
Vše na míru a se zárukou 4 let.

VENKOVNÍ ROLETY
CLIMAX

v létě zabraňují
přehřívání interiéru,
v zimě fungují jako
tepelná izolace

šetří náklady
za vytápění
a klimatizaci

snižují
hlučnost
z okolí

chrání okna před
nárazovým deštěm,
větrem, kroupami
a UV zářením

jsou
nesnadnou
překážkou
pro zloděje

Členění podle způsobu umístění
Předokenní montáž

Podomítková montáž

Montáž do překladu

U tohoto typu je schránka pro
navíjení lamel viditelná zvenčí
budovy. Montáž rolety lze
provést i dodatečně
do jakéhokoliv pravoúhlého
otvoru. Barvu boxu a vodicích
lišt si můžete zvolit podle
Vašeho přání. V naší nabídce
jsou 4 tvary boxů. Volit
můžete i kombinovanou roletu
s integrovanou sítí
proti hmyzu.

Lamely se rolují do skryté
podomítkové schránky.
Součástí schránky je tvrzený
polystyren XPS, který
vyniká skvělými izolačními
vlastnostmi. Po vytažení
okenní rolety jsou viditelné
pouze vodicí lišty, které se
připevňují na rám okna, nebo
do ostění, a revizní klapka.
V případě, že chcete použít
tento typ instalace rolet,
musíte s nimi počítat již
ve fázi projektu.

V tomto případě jsou
venkovní rolety namontovány
do speciálních stavebních
překladů. Jedná se o velice
čisté a elegantní řešení, kdy
se roletový systém stává
součástí stavby. Roletové
překlady se instalují během
výstavby domu. V případě,
že chcete použit tento typ
instalace rolet, musíte s tím
počítat již ve fázi projektu.

Tvary boxů

Box 20˚

Box 45˚

Box 90˚

Box kulatý

Typy lamel
Lamely dělíme na hliníkové vyplněné PUR pěnou (se šířkou lamel 37 a 42 mm), plastové lamely
a speciální typ luxusních hliníkových lamel s_onro.

M 328

M 317

M 442

PVC 37

s_onro

Typy ovládání
manuální: šnůra nebo páska
motorické: elektromotor 230 V ovládaný
• vypínačem
• vřídící automatikou
• dálkovým ovladačem
• chytrým mobilním zařízením
• (systém TAHOMA)

Barevná provedení
Z naší široké nabídky barev a odstínu si vybere každý!
V základní nabídce najdete odstíny bílé, hnědé,
stříbrné, šedé, antracitové nebo černé. Pokud si
nejste jisti výběrem správné barvy, navštivte prodejnu
některého z našich partnerů. Ukáží vám vzorníky barev
a rádi vám s výběrem poradí.

Rozměry venkovních rolet
M 328

M 317

M 442

MPVC 37

s_onro

Maximální šířka (cm)

Typ lamely

270

290

400

200

200

Max. plocha (m )

5,8

6,5

8,5

3

5

Hmotnost (kg/m2)

2,6

2,8

2,85

3,5

5,8

Tloušťka (mm)

8

7,6

9,3

7,8

7,8

Krycí výška (mm)

37

37

42

37

10

2

Váš CLIMAX partner:

Informace 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

