MINIROL SCREEN

YK

SK
Kombinace loga

se sloganem značky CMYK

isti na rolovacie systémy

Špecialisti n

Efektívne obmedzenie prúdenia teplého
a studeného vzduchu na Vaše okná!

Špecialisti na rolovacie systémy

minirol SCrEEn
minirol screeny sú elegantná, moderná a cenovo priaznivá možnosť, ako dokonalým spôsobom zatieniť okná na všetkých typoch budov, zvýšia Vám obytný komfort a zároveň
znížia faktúru za energiu.
minirol screeny sú určené predovšetkým na exteriérové zatienenie, ktoré sa dosahuje pomocou špeciálnej textílie s takmer neobmedzenou životnosťou a širokou škálou farebných
odtieňov. Táto textília zamedzí prudkému slnečnému žiareniu v prieniku tepla a nežiaducim
pohľadom a pritom stále zostávate v kontakte s vonkajším prostredím.
minirol vonkajšie screenové rolety Vám tiež umožnia voľbou tkaniny ovplyvniť výsledné
vlastnosti a vzhľad. Vyznačujú sa vysokou kvalitou vyhotovenia, čo zaručuje ich používanie
po mnoho rokov.
So značkou minirol si môžete byť istí, že máte najvýhodnejšiu cenu za najlepšiu kvalitu.

Úspora nákladov
Minirol screeny sú vynikajúcim nástrojom na dosiahnutie úspor energie. Sú neoddeliteľnou súčasťou dokonalého
konceptu nízkoenergetického domu. Vďaka svojim fyzikálnym vlastnostiam vytvárajú príjemnú tepelnú pohodu.
V lete výrazne znížia náklady na klimatizáciu. V zime obmedzia prúdenie studeného vzduchu na sklá okien, čo podstatne zlepší izolačné vlastnosti.
Screeny dokážu automaticky reagovať na intenzitu slnečného svitu aj v prípade, že nie ste doma, chránia tiež Vaše
kvety a vybavenie Vášho domu, bytu či kancelárskych priestorov. Vďaka automatickému ovládaniu bude Váš dom
vyzerať stále ako obývaný a to aj v prípade, že ste napr. na dovolenke.

Varianty screenov minirol
minirol loCKSCrEEn

minirol SCrEEn

minirol CABlESCrEEn

V tomto variante je látka upevnená, napnutá
a vedená v špeciálnych vodiacich lištách.
Vďaka tomu je extrémne stabilná a vysoko odolná proti silnému vetru. MINIROL
locksreen umožňuje realizáciu veľmi rozmerných vonkajších roliet. V uzatvorenej
pozícii slúži tiež zároveň ako ochrana proti
hmyzu.

Jedná sa o často používaný variant, kde je
látka voľne napnutá medzi spodnou lištou
a boxom. Spodná lišta môže byť viditeľná
alebo krytá v spodnom leme látky.

Namiesto vodiacej lišty je spodná lišta
(koncová rúrka) vedená nenápadnými nerezovými lankami, látka nie je bočne vedená.
Napínač upevnený v podlahe alebo na
okne, box uchytený v držiaku.

Maximálna veľkosť screenu pre box veľ. 89 mm

Maximálna veľkosť screenu pre box veľ. 103 mm

MINIROL SCREEN

(š/v) 200 x 280 cm

(š/v) 400 x 400 cm

MINIROL LOCKSCREEN

(š/v) 200 x 240 cm

(š/v) 400 x 300 cm

MINIROL CABLESCREEN

(š/v) 200 x 280 cm

(š/v) 400 x 400 cm

Fasade

Systém je čiastočne integrovaný do fasády – box screenu je vložený do vopred pripraveného
zaomietacieho púzdra, nie je s púzdrom pevne spojený. Viditeľnou časťou boxu je spodná
strana uzatváracieho dielu, zvyšok boxu je ukrytý. Vodiace lišty zostávajú viditeľné.

MINIROL SCREEN

Vyhotovenie Fasade je možné realizovať u typov: minirol SCrEEn a loCKSCrEEn

Druhy ovládania
motorické

Tento druh ovládania ponúka veľký užívateľský komfort. Motor je integrovaný v rúrke s látkou, je veľmi tichý a bezúdržbový. Ovládať ho
možno štandardne pomocou spínača, môžeme použiť aj skupinové a centrálne riadenie, programovateľné hodiny či diaľkové ovládanie.
Štandardne je screen vybavený inteligentným motorom, ktorý je možné tiež veľmi jednoducho prenastaviť pomocou vypínača.

motorické s diaľkovým ovládaním

Najelegantnejším riešením ovládania MINIROL screen systémov vhodným pre všetky typy a veľkosti roliet je použitie špeciálnych trubkových
pohonov. V tomto prípade si môžeme vymyslieť rôzne moderné prvky a funkcie, ktoré ďalej spríjemňujú samotné používanie. Nespornou
výhodou systému je jeho variabilita, možnosť kedykoľvek meniť nastavenie ovládania, pridávať či meniť ovládacie prvky. Samozrejmosťou je
možnosť prenosných diaľkových ovládačov, centrálne aj skupinové riadenie, slnečné či veterné čidlá, programovateľné hodiny, exteriérové
spínače a ďalšie.

manuálne kľukou

Ovládanie kľukou je možné s vývodom zospodu alebo kĺbom cez stenu. Maximálna šírka obmedzená na 2000 mm. Ovládanie kľukou je
jednoduchším variantom, ktorý nevyžaduje elektroinštaláciu.

www.minirol.eu

Kombinácia loCKSrEEn s vonkajšími roletami

Veľmi vhodná je kombinácia locksreenov s vonkajšími roletami. Pri použití týchto dvoch tieniacich prvkov získate ešte vyšší komfort
v zatienení. Pridanou hodnotou bude tiež lepšia tepelná izolácia okien a zabezpečenie objektu.
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štandardné druhy látok

Screen

Specialisté

látka zložená zo sklených vlákien potiahnutých vrstvou PVC. Sklené vlákno je veľmi odolné proti pôsobeniu vonkajších vplyvov, ako je vietor,
zmena teplôt, vlhkosť a má dlhú životnosť. Každé vlákno je potiahnuté samostatne vrstvou PVC a nasledovne je utkaná výsledná tkanina čo
umožňuje kombináciu viacerých farebných vlákien a pravidelný vzhľad v ploche látky.

Soltis

látka zložená z polyesterových vlákien, potiahnutých vrstvou PVC. Na rozdiel od screenu je najskôr utkaná plocha látky z jednotlivých vlákien, pričom dochádza k ich predopnutiu, čoho výsledkom je veľmi dobrá tvarová stálosť a pevnosť látky. Nasledovne je potiahnutá vrstvou
PVC, čo dodá tkanine nepravidelný vzhľad v jej ploche. Okrem tejto štandardnej ponuky disponujeme širokou škálou ďalších látok s rôznymi
vlastnosťami.
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Specialisté na rolovací systémy

Prečo minirol Screen?
maximálne obmedzenie prieniku slnečnej energie

MINIROL screeny absorbujú a reflektujú veľkú časť slnečného svetla a energie a zabránia tak nežiadúcemu zohrievaniu vnútorných
priestorov budov. Sú teda optimálnou ochranou na udržanie príjemnej izbovej teploty.

ochranu pred nepriaznivým počasím

V prípade, že necháte otvorené okná a máte stiahnutý screen, nemusíte sa obávať náhlej zmeny počasia. MINIROL screen systém spoľahlivo
ochráni Váš domov pred vetrom, dažďom, snehom, krúpami či inými nepriaznivými vplyvmi.

Jednoduchú reguláciu svetla

MINIROL vonkajšie rolety (screeny) Vám poskytnú vynikajúcu kontrolu nad svetlom. Zamedzia nepríjemnému rušeniu slnečnými lúčmi pri
práci na počítači alebo pri sledovaní televízie. Zároveň Vám umožnia zostať vo vizuálnom kontakte s vonkajším okolím.

Kombinace loga
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ochranu proti hmyzu a nepriaznivým vonkajším vplyvom.

V uzatvorenej polohe Vám lockscreen zabezpečí dokonalú ochranu proti hmyzu a zároveň tiež zmierni prienik prachu a alergénov do
vnútorných priestorov budovy.

Veľmi estetický a moderný vzhľad

MINIROL screeny sú tiež úžasným dekoračným prvkom. Vďaka nadčasovému vzhľadu sa môžu stať dokonalým tieniacim prvkom rodinných domov, administratívnych i technických objektov. V súčasnosti sa stávajú neoddeliteľnou súčasťou modernej architektúry.
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Building Plastics Čr s.r.o., Košíkov 76, CZ-595 01 Velká Bíteš
TEL.: +420 566 502 411 i FAX: +420 566 502 400 i info@minirol.cz i www.minirol.eu

