Systémy pre strešné okná OPALVARIO® sú efektnou a efektívnou
ochranou proti horúčave, škodlivému UV-žiareniu a oslňovaniuoslepovaniu na pracovných miestach s monitormi a obrazovkami kde
slúžia ako regulovanie svetla. Tieto HightechProdukty v sebe spájajú
jedinečne ochranu proti slnku a súčasne sú transparentné. Tým sú
vhodnú jednoznačne I v bytoch a bytových priestoroch.
Takýto efekt docieľujú špeciálne fólie : sú vybavené vynikajúcimi
technickými protislnečnými hodnotami – výhľad von však zostáva a
kontakt s vonkajším “svetom” taktiež. Navyše ponúka vysokoreflexná
vonkajšia strana fólií vysokoúčinnú ochranu proti horúčave. Opčne
použiteľný OPALFILM® Whisper sa navyše postará o priaznivú priestorovú
akustiku. Funkčne redukuje špeciálna mikroperforácia fólií reflektovaný
hluk a ozveny v priestore. Vzniká príjemná atmosféra od slnka
odblokovaného pracovného alebo obytného priestoru , ktorá sa odráža
pozitívne na zdravie a pocit kvalitného života..
Spracovanie vybraných materiálov na mieru zaručuje na mieru
zhotoveným systémom extrémni istotu, dlhú životnosť a vysoký obslužný
comfort. Funkčne a bez údržby spĺňa dômyselná technika fóliových
žalúzií OPALVARIO® , najvyššie nároky na variabilne a mnohostranneú
použiteľnú technikú ochranu pred slnečným žiarením. Zásluhou
neustálej inovácie v oblastiach vývoja, výroby a zušľchtenia systémov a
fólií ako I certifikácia podľa normy ISO 9001, zvyšujú produkty
HAVERKAMP svoje limity v oblasti kvality, funkčnosti a dlhej životnosti.
Systém strešných fóliových žalúzií OPALVARIO® (ROLLO) a plisovaných
fólií EOS spĺňa najvyššie fyzikálne nároky, ktoré sú kladené v oblasti
strešných okien. Je zhotovený na mieru a tým je ho možné “napasovať”
na akýkoľvek typ strešných okien, ako VELUX, FAKRO, ROTO, atď.
Objednávka je zjednodušená nahlásením typu okna, montáž to
uľahčuje taktiž. Optika a funkcia je v súlade s nasadením kazety a
bočných vodiacich líšt.
Fóliový záves je možné zvoliť z veľkej palety štandardného programu fólií
OPALFILM® alebo plisovaných fólií. Individuálne želania zákazníkov
ohľadne svetelnej priepustnosti, tónovaní a povrchových plôch fólií
zaručene uspokoja I najnáročnejšie želania.
[Zadajte text]

Embosovanie fólií

Diamant Stabila

OPALFILM® Whisper

Ako plisovaná fólia sú k dispozícii 4 typy : striebro/šedá 2R a 10R
Diamant Stabila ako I striebro/šedá 2R Diamant Stabila B1 a
striebro/bronze 10R Diamant Stabila.

Folienfarben

Fóliové varianty
■

Vonkajšia strana metalizovaná alebo tónovaná

■

Kompletná paleta farieb

■

Pohľad von zostáva zachovaný

■

Na želanie stmavovacie fóliové závesy

■

Opcia : s absorpciou hluku OPALFILM® Whisper

Perfektná Dekorácia a stmavenie
■

Na všetky typy strešných okien Velux, Roto a Fakro, ako I pre
Mimoriadne typy okien

■

Kazeta a bočné lišty bez príplatku v bielej farbe
(RAL 9016), alebo striebro eloxované

■

Jednoduché otváranie a zatváranie priamou obsluhou cez tyčky

■

Hliníková lišta farebne napasovaná v bielej alebo striebre

■

Exaktná pozícia závesu zaručená

■

Optimálne stmavenie

■

Obslužné tyčky teleskopické 150 – 300 cm, regulovateľné

■

Rozmery plisovaných fólií : 35 – 150 cm šírka, 30 – 220 cm výška,
2,2 m2 max. plocha

■

Rozsah systému : 35 – 120 cm šírka, 30 – 140 cm výška,
1,7 m2 max. plocha

