Külsőtokos alumínium red ő ny

Kiváló min őség ű alapanyagokból készült küls őtokos red ő nyrendszer, mely igény esetén vakolható kivitelben is
gyártható. A felhasznált alapanyagok Szigorú min ő ségi ellen ő rzésen esnek át, ennek köszönhet ő en hosszú élettartalmú és magas min ő ség ű alkatrészek alkotják a rendszert.

Zsalúzia

Korunk egyik leggyorsabban fejl őd ő és népszer ű terméke, mely mára lakosság körében is egyre szélesebb körben elterjedt. Szerkezetéb ő l adódóan a leghatékonyabb
és legjobban szabályozható küls ő lamellás árnyékoló. Nagyobb helyiségek, csarnokok, üzletek árnyékolását, a beáramló fény szabályozását teszi lehet ővé.
Duó rendszerének köszönhet ően az árnyékoló lamellái egymástól eltér ő szögben is
képesek a fény útját szabályozni. Esztétikus, modern megjelenést ad az épületeknek,
igény esetén elvakolható a mozgató szerkezet.

H-EXTE felsőtokos red őnyrendszer

Az ablak fölé építhet ő rendszerek közül a legsokoldalúbb termék.
Három tokméretben 1 75*220, 200*220, 240*255 mm-ben gyártható.
Kialakításának köszönhet ő en kimagasló h ő - és hangszigetelési tulajdonságokkal bír.
A megrendel ő igénye szerint tetsz ő legesen elvakolhatók a látszó oldalak, ennek megfelel ő en három szerelési mód is lehetséges: belül alulról, belül hátulról és kívülr ő l. Univerzális illeszt ő profiljainak köszönhet ő en minden ablaktípushoz használható.
Rovarhálóval kombinálható, a rovarháló a bels ő -alsó oldalon helyezkedik el, fékrendszerrel szerelhet ő, klikk-klakkos kiakasztással. Alkalmas red ő ny, szúnyogháló és zsalúzia fogadására egyaránt. Kezel ő ként 16 mm-es lapos gurtni, mechanikus csigahajtóm ű, elektromos motoros meghajtás is alkalmazható.
Keretes, mobil és pliszé szúnyoghálók
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A rovarhálók alkalmazásának célja a rovarok, leveg ő ben lévő szennyez ő dések, els ő sorban tollak, szöszök, falevelek helyiségen kívül tartása.
A szúnyoghálök a nyílászárók küls ő felületén kerülnek felszerelésre, m űanyag vagy alumínium kerettel, valamint mobil (rolós) kivitelben. A mobil
hálók ablak elé függ ő legesen, ajtókra vízszintesen kerülnek felszerelésre.

Szalagfüggöny

A szalagfüggöny irodák és bankok egyik legideálisabb árnyékolója, mely
leginkább nagy üvegfelületekkel rendelkez ő nyílászárók esetében tökéletes megoldás.
További részletekért keressen minket elérhetőségeinken!
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