Skośne zaciemnienie
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Skośne żaluzje fasadowe AsyFlex

AsyFlex - Żaluzje ukośne

nadaje się do
domów pasywnych

W nowej kasetce
ochronnej Combo
AFdla AsyFlex

Montaż podtynkowy
Combo AFV dla AsyFlex

Żaluzje skośne fasadowe AsyFlex z
zwijanymi lamelkami.
W naszych żaluzjach możliwe jest
zastosowanie sterowania elektrycznego na
przycisk , pilota lub systemu inteligentny
dom.
Lamelki 80 mm Niski pakiet po zwinięciu. Nie
zabiera dużo światła.
Dolna listwa obciążająca wpasowana jest w
ruch lamelek. Żaluzje AsyFlex
automatycznie nachylają się. Zapewnia to
prawidłowe działanie.
Jest to doskonała osłona na każdą pogodę,
również do domów pasywnych Combo AF i
Combo AFV dla.

Możliwe kształty Asyflex

Dane Techniczne
Kąt

5–45°

Szerokość

591–2649 mm

Wysokość

180–3900 mm

Rolety Skośne AsyRoll 4.0

Najnowsze systemy rolet ukośnych

Kompletnie nowa
technika

AsyRoll 4.0 z
systemem PV

AsyRoll 4.0 z
systemem panelu
solarnego

Dzięki opatentowanemu systemowi złączek,
roleta ukośna AsyRoll 4.0 działa tak samo jak
standardowa roleta. Pancerz cicho przesuwa
się z góry na dół, zamykając się i
zaciemniając całą szerokość i wysokość
przeszklenia.
Nowy system AsyRoll 4.0 bez żadnego
problemu można montować do elewacji i na
ramie okiennej jak standardowe rolety.
Montaż może być samodzielny lub łączony w
systemach z roletami ukośnymi i
prostokątnymi AsyRoll SE.
W Systemie Asy Roll 4.0 dla okien
skośnych stosujemy szerszą prowadnicę,
dlatego nie wymaga dodatkowego
uszczelnienia podczas montażu.
AsyRoll 4.0 z Panelem słonecznym nie
potrzebuje podłączenia zasilania, dzięki
swojemu akumulatorowi z mocnym silnikiem.

Możliwe kształty AsyRoll 4.0

Technische Details
Kąt

5–45°

Szerokość

566–2750 mm

Wysokość

204–3000 mm

System lamelek WendoFlex

WendoFlex - dla najbardziej nietypowych kształtów

WendoFlex jest dostępny w prawie wszystkich
kształtach: dzięki WendoFlex można osłonić
zarówno okna okrągłe, jak i wszystkie
asymetryczne kształty okien. Wendoflex
nadaje się również do okien kopułowych, oraz
wszystkich form okien dachowych o
nachyleniu do 90°.
Lamelki o szerokości 80mm z blachą kryjąca
są odporne na podmuchy wiatrów oraz
wszelkie czynniki atmosferyczne. Sterowanie
odbywa się poprzez obracanie lamelkami.

Możliwe kształty WendoFlex

Możliwe asymetryczne kształty

Kombinacje zgodnie z Twoimi wymaganiami
Ochrona przed niekorzystnymi warunkami
atmosferycznymi dla asymetrycznych
kształtach trójkątnych i trapezowych
można dowolnie łączyć na elewacji, w
ogrodzie zimowym lub na poddaszu.
Znakomicie współgrają z elewacją
budynku oraz otoczeniem. Firma
Rolety.com oferuje również Państwu
poziome systemy rolet zewnętrznych lub
systemy AsyFlex i Asyroll, które tworzą
idealną harmonie z całością skośnego
zaciemnienia.

Systemy AsyFlex wyposażone są w płaskie
listwy o szerokości 80 cm, które bezgłośnie
się składają. Niska wysokość pakietu sprawia,
że panele są smukłe i doskonale uzupełniają
każdą elewację, nie ograniczając widoczności
na zewnątrz.

Lamelki 80mm z blachą kryjącą WendoFlex.,
które zapewniają prywatność i ochronę
przeciwsłoneczną, mają specjalny skręt przed
wiatrem i pogodą. Blacha kryjąca zapewnia
ochronę przed wszystkimi warunkami
atmosferycznymi. Będziesz cieszyć się
WendoFlex przez wiele lat.

Idealne rozwiązanie dla wszystkich kształtów okien
Indywidualna ochrona przeciwsłoneczna dla
prawie wszystkich kształtów okien: AsyFlex,
WendoFlex i AsyRoll 4.0. Ukośne systemy
zaciemniające firmy Rolety.com umożliwiają
perfekcyjne zaciemnienie okien trójkątnych i
okrągłych.

Wszystkie warianty oferują nie tylko
optymalną ochronę prywatności, ochronę
przed słońcem i warunkami
atmosferycznymi. Możliwość zastosowania
nieograniczonych kolorów sprawia, ze są
doskonałym elementem dekoracyjnym
fasad budynków.

» Zaciemnienie nawet najbardziej
nietypowych kształtów okien
» Połączenie systemów skośnych i
prostych
» Sprawdzona oszczędność kosztów
energii
» Izolacja termiczna
» Ochrona prywatności i przeciw
oślepieniu

Standardowe kolory lamelek

» Integracja z SmartHome w standardzie io
lub 868
» Sterowanie radiowe z nadajnikiem
ręcznym lub ściennym
» Przełącznik ścienny z podłączeniem do

01 biały
RAL 9016
03 rubinowyczerwony*
RAL 3003
06 niebieski
RAL 5014

silników elektrycznych
» Silnik na baterie z panelem słonecznym i
pilotem
» Sterowanie korbą
» Podciąganie za pomocą paska lub
sznurka

10 szarych
RAL 7038
11 Beige *
RAL 1019

Żaluzje Fasadowe
Rolety zewnętrzne
Zaciemnienie skośne
Markizy / Markizy dachowe
Markiza do ogrodów zimowych
Moskitiery żaluzje plisowane
Zadaszenia dachowe

12 jasnoszary
RAL 7035
13 szaro-biała *
RAL 9002

Standardowe kolory konstrukcji.
Do wyboru jest ponad
650 kolorów domów w
każdej pogodzie.

14 białe aluminium
RAL 9006
15 łupków szary
RAL 7015
16 antracytowyszary
RAL 7016

Standardowe kolory rolet

17 szarealuminium
RAL 9007

81 Białe

21 zielonymech
RAL 6005

82 Brązowe

25 fioletowych
RAL 3004

83 Szare

30 perłowy biały
RAL 1013

93 Kremowe

37 popielaty
RAL 7037

87 Srebrne

45 czystabiel
RAL 9010

98 Antracytowe

46 szaro-brązowy
RAL 8019
49 Kukurydza żółty
RAL 1006

Kształty listew

51 jasny brąz

AsyFlex:
Lamelka płaska 80 mm

52 brąz
71 jasny beż*

WendoFlex:
Lamelka z kołnierzem 80 mm

74 Antracyt metaliczny
podobny DB 703
* tylko dla WendoFlex

Zmiany techniczne zastrzeżone. Kolory na prospekcie mogą niewile się róznuić od orginałów. Brak odpowiedzialności za błędy w druku.

Warianty sterowania

