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ROLETY ZEWNĘTRZNE DO ZABUDOWY
- OCHRONA I KOMFORT PRZEZ CAŁY ROK !

NAJWYśSZA JAKOŚĆ W SŁUśBIE ENERGOOSZCZĘDNOŚCI

Rolety zewnętrzne RZ to idealne rozwiązanie dla osób, które cenią
oszczędność energii i
w

systemie

środowiska.

podtynkowym,

którego

Są one montowane
elementy

nie

ingerują

w konstrukcję okna i nadproŜa, nie naruszając tym samym bilansu
energetycznego budynku. Pancerze rolet RZ są wykonane z profili
z wysokogatunkowej blachy aluminiowej i pokryte dwuwarstwową
powłoką

lakierniczą.

Charakteryzuje

się

ona

podwyŜszoną

odpornością na ścieranie i działanie czynników atmosferycznych.
Aluminiowe

profile

są

wypełnione

bezfreonową

pianką

poliuretanową, co zapewnia dobrą izolacyjność termiczną i dźwiękową.

Wszystko to sprawia, Ŝe zastosowanie rolet RZ
zapewnia izolację termiczną okien i pozwala
w znacznym stopniu obniŜyć koszty ogrzewania
domu zimą i jesienią. Właściwości rolet RZ
sprawdzają się równieŜ latem, kiedy chronią przed
nadmiernym słońcem, zmniejszają nagrzewanie się
pomieszczeń i ograniczają koszty klimatyzacji.

Rolety RZ są szczególnie polecane do nowo budowanych obiektów, poniewaŜ miejsce na
skrzynkę naleŜy przewidzieć na etapie budowy. Ich zastosowanie w obiektach juŜ istniejących jest
jednak teŜ moŜliwe - warunkiem jest dokonanie niezbędnych zmian w obrębie nadproŜa. Sposób
montaŜu rolet RZ gwarantuje swobodny dostęp do rolety i jej konserwację z zewnątrz budynku.

NAJWYśSZE STANDARDY ESTETYKI
Rolety RZ są montowane na oknie - aluminiowa skrzynka
montowana jest w nadproŜu, a prowadnice – we wnęce
okiennej. Taki system zabudowy sprawia, Ŝe skrzynka
rolety po montaŜu jest niewidoczna - ukryta pod warstwą
izolującą i tynkiem. Szeroka paleta kolorów pancerzy
umoŜliwia natomiast ich idealne dopasowanie do
elewacji

domu.

Powłoki

kolorystyczne

pancerza

wykonywane są metodą lakierowania proszkowego, co gwarantuje trwałość i niezmienność barw
przez długie lata.

KOMFORT I WYGODA DLA DOMOWNIKÓW
Rolety zewnętrzne RZ mogą być sterowane ręcznie lub automatycznie - poprzez napęd
elektryczny połączony z systemem sterującym, pozwalającym na bardzo komfortową obsługę.
Coraz większą popularnością cieszy się tzw. sterowanie inteligentne, działające w oparciu
o programator czasowy oraz automatykę wiatrową i zmierzchową.

Atrakcyjnym rozwiązaniem jest takŜe zastosowanie
rolet

zintegrowanych

znakomicie
insektami

z

moskitierą,

co

zabezpiecza wnętrze domu przed
i

owadami,

przy

jednoczesnym

zachowaniu dostępu światła i powietrza. Siatka
moskitiery wyposaŜona jest w napęd spręŜynowy
oraz zatyczki w prowadnicach,

umoŜliwiające

otwieranie i zamykanie moskitiery w bardzo prosty
sposób.
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