OCHRANA PŘED SLUNCEM A HMYZEM

ZASTIŇOVACÍ A DEKORAČNÍ DOPLŇKY
Široký sortiment zastiňovacích a dekoračních doplňků zajišťuje
ochranu před sluncem a současně vytváří optimální podmínky pro
bydlení. Doplňky ke střešním oknům Fenestra jsou konstruovány
tak, aby se daly snadno a rychle nainstalovat.

VNITŘNÍ ROLETKY COL
Slouží pro zastínění i jako dekorace. Dodávají se v několika
barevných odstínech včetně dětského motivu. Umožňují nastavení
roletky ve 3 polohách.

VNITŘNÍ ROLETKY RL S POSTRANNÍMI LIŠTAMI
Slouží pro zastínění i jako dekorace. Jsou vedeny v hliníkových
lištách, které brání prostupu světla po stranách a současně
umožňují zastavit roletu v jakékoli poloze. Doporučujeme použít při
požadavku plného zatemnění. Skupina odstínů BLACK OUT je
opatřena na exteriérové části plastovou vrstvou, která zajišťuje
úplnou neprůsvitnost a místnost zcela zatemní (plné zatemnění).
Ostatní odstíny dodávají světlu v interiéru jemný barevný odstín
a tlumí jeho ostrost (zastínění, dekorace).

VNITŘNÍ AL-ŽALUZIE TYP S
Hliníková lamelová žaluzie vedená strunou. Díky speciálnímu
samosvornému mechanismu lze žaluzie zastavit v libovolné poloze.
Naklápění lamel reguluje prostup slunečních paprsků. Plně funkční
(především při požadavku na úplné zaklopení lamel) je od sklonu
střechy 45°. (Při požadavku na plné zatemnění je nejvhodnější
roleta RL BLACK OUT.)

VNITŘNÍ AL-ŽALUZIE TYP L
Hliníková lamelová žaluzie vedená v AL-liště. Její funkce je stejná
jako u žaluzie typu S. Lamely se posouvají po bočních AL-lištách, lze
je zcela zaklopit i při menších sklonech střechy. (Při požadavku na
plné zatemnění je nejvhodnější roleta RL BLACK OUT.)
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Identifikační štítek, kterým je označeno každé střešní okno
Fenestra, výrazně zjednodušuje objednání, a současně vylučuje
možnost dodání nesprávné velikosti doplňků.

VENKOVNÍ MARKÝZA MA
Venkovní markýza zabraňuje dopadu slunečního záření na střešní
okno, a tím snižuje množství tepla vstupujícího do místnosti
až o 65 %. Je vyrobena z odolné černé PVC - síťoviny a vždy se
ovládá z místnosti. Síťovaná struktura nebrání výhledu z okna ven.
Způsob uchycení markýzy na okně zároveň umožňuje větrání bez
nutnosti manipulace s markýzou. Markýza je upevněna pod horním
dílem oplechování střešního okna.

PŘEDOKENNÍ ROLETA PRE
Předokenní roleta vylepšuje tepelně-izolační vlastnosti okna.
Elektronicky ovládané hliníkové lamely vyplněné polyuretanem
zadrží až 95 % tepelné sluneční energie. V zimě izoluje před
chladem a brání tepelným ztrátám z interiéru. Předokenní roleta
poskytuje příjemné zatemnění i během dne a je také dodatečnou
ochrannou střešního okna před poškozením. Snižuje hluk z deště
a krupobití až o 3 dB.

SÍŤ PROTI HMYZU

OCHRANA PŘED
SLUNCEM A HMYZEM

Síť proti hmyzu poskytuje ochranu před létajícím
hmyzem. Konstrukce umožňuje vytahování od spodu
nahoru (u oken s horním zavíráním) nebo opačně
(u oken se spodní klikou). Síť se instaluje na ostění
okna, okno může být otevřené až do hloubky ostění.
Pokud se síť nepoužívá, je srolována v hliníkové
kazetě na okně.

