... šíře rolety až 3m

... už není co řešit

Nové trendy v bydlení sice směřují ke spojení vnitřní
obytné plochy s venkovní, někdy je však nutné chránit
se před nepříznivými vnějšími vlivy okolí jako je například
hluk, extrémní teplota nebo také vloupání cizí osoby.

... chraňte se před vnějšími vlivy …

1. TYP / DODATEČNÁ MONTÁŽ
-

zabudování rolety do stávající stavby
na zakázku v přesných rozměrech
možnost doplnění o síť proti hmyzu
různá barevná provedení

HLAVNÍ VÝHODY VENKOVNÍCH ROLET:
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2. TYP / DODATEČNÁ MONTÁŽ
MODERNÍ DESIGN
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-

07

zabudování rolety do stávající stavby
na zakázku v přesných rozměrech
možnost doplnění o síť proti hmyzu
různá barevná provedení
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značná úspora
energie

ochrana proti
nepříznivým vlivům

ochrana proti
vloupání

ochrana proti
pohledům z venčí

ochrana proti
vnějšímu hluku

ochrana před
sluncem
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ELEKTRICKÝ POHON: časovačem (denní, týdenní program),
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tlačítky, centrálně, dálkově.

3. TYP / MONTÁŽ DO VESTAVĚNÝCH
SCHRÁNEK
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Firma Somfy® poskytuje
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záruku na elektropohony

- zabudování rolety do vestavěných
styroporových schránek a překladu
- skryté vodící lišty pod omítkou
- různá barevná provedení
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a ovládání 5 let.
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a to klikou nebo šňůrou.

18

4. TYP / MONTÁŽ SE SCHRÁNKOU
POD OMÍTKOU
- se zpevněnou schránkou
- zakrytí schránky omítnutím
- zakrytí schránky zateplovacím
fasádním systémem
- zakrytí schránky v RONO překladu
- různá barevná provedení

tlačítka

Rolety je možné ovládat i ručně,
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dálkové
ovládání
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barevná škála
roletových lamel

MATERIÁL:

ŽIVOTNOST:

Rolety se vyrábí z hliníkového

Kvalita použitých

plechu, který vytváří plášť a pro

materiálů zajišťuje

tepelné vlastnosti je vyplněn

neomezenou životnost

polyuretanovou izolační pěnou.

venkovních rolet.

ROLETY VENKOVNÍ
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VENKOVNÍ
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... už není co řešit
BYDLENÍ
S ÚSPOROU NÁKLADŮ
RO LETY

PROPOČÍTALI
JSME PRO VÁS
ÚSPORU NÁKLADŮ
NA VYTÁPĚNÍ
I CHLAZENÍ DOMU:

Úspora nákladů na vytápění může dosáhnout až
30 % za topnou sezónu.
U standartního rodinného domu činí úspora
až 10.000,- Kč ročních
nákladů vynaložených na

VE NKO VNÍ

vytápění. Pokud v letních
horkých měsících používáte klimatizaci, díky roletám budou náklady na
chlazení jistě nižší a investice do venkovních rolet
se Vám tedy brzy vrátí.

Navštivte naše ukázková studia:

... už není co řešit
Výrobní závod:
RAJHRAD u BRNA
Odbojářů 324, 664 61 Rajhrad u Brna
tel./fax: +420 547 229 787-8
GSM: +420 604 236 496
e-mail: info@dare.cz

Ukázkové studio:
BRNO
Lidická 22, 602 00 Brno
tel./fax: +420 541 216 482
GSM: +420 739 610 570
e-mail: brno@dare.cz

Ukázkové studio:
PRAHA 6
Střešovická 28, 162 00 Praha 6
tel./fax: +420 233 311 949
GSM: +420 739 048 914
e-mail: praha6@dare.cz
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