Fóliové vertikálne žalúzie OPALVARIO® sú prdnostne využívané ako
flexibilné tienenie veľkých okenných plôch. Vyvinuté boli najmä pre
svetelné reguláciu pracovných miest s monitormi a obrazovkami.
Tieto systémy dokážu napriek tieniacemu efektu poskytnúť dobrý
výhľad smerom von.
Tieto špeciálne fólie dokážu navyše zásluhou vysokoreflexnej vrstvy z
vonkajšej strany zastaviť veľké množstvo vchádzajúcej horúčavy zo
slnečného žiarenia ; zostávajú však pracovne – ergonomicky vybavené
výborným výhľadom z pracovného miesta smerom von. Ako opcia je
možné nasadiť system OPALFILM® Whisper ktorý pozitívne vplýva na
znižovanie hladiny hluku, t. j. na priaznivú akustiku v pracovnom
priestore. Špeciálna mikroperforácia spôsobuje redukciu reflexive
hluku a ozvien zvuku. Vzniká kvalitná atmosféra pracovného priestoru
ktorá vplýva pozitívne na zdravie, dobré pocity a tým podporuje
stúpanie pracovného výkonu.
Spracovanie vybraných materiálov zaručuje na mieru zhotoveným
systémom extrémnu spolahlivosť, dlhú životnosť a vysoký comfort pri
obsluhe. Okrem vysokej funkčnosti zodpovedejú fóliové vertikálne
žalúzie OPALVARIO® najvyšším nárokom a sú mnohostranne použiteľné
ako variabilná ochrana proti slnečnému žiareniu.

Upevnenie
Montáž pomocou “klipov” na strope. Montážnym
príslušenstvom sú nástenné držiaky.
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Samozrejmé je zaradenie pod ISO 9001, čím sú potvrdené nároky na
kvalitu, funkčnosť a dlhú životnosť.
Fóliové vertikálne žalúzie OPALVARIO® sa vyznamenávajú optimálnym
zavesením, komfortnou obsluhou a príjemným dizajnom. Horná
upevňovacia lišta má profilový prierez 40x25 mm, šírka lamiel je 127
mm. Lišta je v štandardných farbách biela (RAL 9016) und strieborne
eloxovaná (E6/EV1). Na želanie aj v každej ľubovolnej RAL farbe na
pevnom hliníku.
Obsluha funguje pomocou ťahu šnúrou vľavo alebo vpra od lamiel.
Lamely je možné stiahnuť doprava, do stredu, doľava alebo ako
oddelené od seba. Otáčanie lamiel sa deje pomocou guličkovej
retiazky. Upevnenie lišty je “klipmi” nas treche alebo nosičmi na stene.
Ako opcia je možný pohon cestou vlastného motorčeka, obsluha buďto
tlačítkami alebo vzduchom cez ručný vysielač napojený na veľký výber
riadiacich komponentov “Somfy”.
Hraničné rpzmery systému sú : maximálna šírka 6500 mm, maximálna
výška 3000 mm.
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