
Vonkajsšie rolety

Rolety COMFORT – inovačný systém vonkajších roliet, ktorý zaručuje komfort a
harmonický vzhľad vonkajšej fasády stavby.

  

Dom,  to je miesto, kde trávime väčšinu svojho voľného času, preto je  potrebné dbať o to, aby
sa v ňom každý cítil dobre, bezpečne a mohol tu  nájsť pokoj a pohodlie. Naša spoločnosť
vychádza v ústrety požiadavkám  zákazníkov a doplňuje svoju ponuku novým výrobným
riešením - vonkajšie rolety COMFORT.

  

Rolety systému COMFORT vďaka premyslenej konštrukcii a dobre vybraným materiálom
stanovia skutočnú  ochranu pred nežiaducimi hosťami a zároveň tiež zaručujú dokonalú 
ochranu pred chladom a hlukom, dovoľujú tiež vo veľkej miere znížiť  náklady na
ohrievanie.  Vďaka plynulej regulácií prístupu denného svetla rolety COMFORT
zaručujú tiež ochranu pred nadmerným slnečným žiarením.

  

 

  

Nový  systém roliet COMFORT je predurčený do novej výstavby ale tiež do tej,  ktorá je vo fáze
renovácie. Vďaka solídnemu spojeniu rámu a skrinky, ako  aj vďaka vysokej pevnosti
konštrukcie, hodnota koeficienta prechodu tepla U je < 0,85 W/m2K.

  

Výskumy  potvrdzujú, že rolety sa výrazne pričiňujú k zvýšeniu tepelnej  izolácie. Pri
zatvorenej rolete, ktorá zostala použitá v starej  výstavbe, sa strata tepla zníži približne o
40%. Pri stavbe nových  domov, ak použijeme rolety, zvýšime tepelnú izoláciu približne o
25%.

  

Systém vonkajších roliet COMFORT vzhľadom na svoju inovačnú stavbu a požitú
technológiu je dostupný v štyroch verziách:
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Rolety COMFORT:   ° dostupné so skrinkou s rozmermi 155, 195 a 245 a revíznou klapkou otváranou spredu  Rolety COMFORT Moskito:  ° dostupné so skrinkou s rozmermi 155, 195 i 245 mm s revíznou klapkou otváranou spredu  ° obsahujú integrovanú sieťku proti hmyzu z priesvitnej látky, odolnú na poveternostnépodmienky  Rolety COMFORT+:  °  skrinka s rozmermi 195 a 245 mm s revíznou klapkou otváranou zospodu,  vďaka čomu jemožné vmontovať celú skrinku, zvyšujúc tak vizuálny efekt  celej stavby (s výnimkou systémov80 mm)  Rolety COMFORT+ Moskito:  °  so skrinkou s rozmermi 195 a 245 mm s revíznou klapkou zospodu a  možnosťou okožovaniaroletovej skrinky, ktorá sa stáva úplne  neviditeľnou z vonkajšej strany (s výnimkou systémov 80mm)°  obsahujú integrovanú sieťku proti hmyzu z priesvitnej látky, odolnú na  poveternostnépodmienky (maximálna šírka rolety: 1800 mm, maximálna  výška rolety s oknom : 2500 mm).  Charakteristické časti roliet COMFORT, vďaka ktorým tento systém má prevahu nadinými systémami:  1. tri veľkosti skrinky (155, 195, 245 mm) zároveň pre starú ako aj novú výstavbu  2. revízna klapka otváraná spredu alebo zospodu (okrem skrinky 155 mm), vďaka čomu jemožné celú skrinku ukryť  3. veľmi dobré parametre tepelnej izolácie, ktoré sa pričinia k výraznému zníženiu nákladov naohrievanie:  ° skrinka 155 mm - 0,85 W/m2K° skrinka 195 mm - 0,82 W/m2K° skrinka 245 mm - 0,83 W/m2K  4. zaručujúca dodatočnú ochranu pred hlukom, zvuková izolácia na hladine:  ° skrinka 155 mm - 35 dB° skrinka 195 mm - 34 dB° skrinka 245 mm - 36 dB  5.  sieťka proti hmyzu pre všetky veľkosti skriniek (pre druhy COMFORT  Moskito aCOMFORT+ Moskito v štandarde), je možná montáž sieťky aj po  montáži rolety  6. možnosť vyrobenia roliet veľkých rozmerov (záleží od verzie):  ° maximálna šírka: 2700 mm ° maximálna výška: skrinka 155 mm - 1200 mm, skrinka 195 mm - 2500 mm, skrinka 245 mm -4050 mm  7. jednoduchá a pohodlná obsluha, vďaka použitiu rôznych druhov pohonu (pomocou popruhu,kľučky alebo motora).  8. kompatibilné so všetkými druhmi okien a dverí PVC/ALU (s výnimkou systémov so šírkou 80mm)  9. široká paleta farieb, ktorá zvýrazní každú fasádu stavby, urobí ju ešte viac atraktívnou.  10. systém umožňujúci rozdelenie sieťky proti hmyzu - zaručujúci individaálne spúštanie azdvíhanie  sieťky v každej zokenných častí.     
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