System rolet do ogrodów
zimowych i szklanych dachów

Prawdopodobnie najbardziej efektywny, solidny
i trwały sposób na zacienianie
> Dzięki stabilnym, dwuściennym listwom aluminiowym Rolax zapewnia doskonałą
ochronę przed ciepłem, jest bardzo odporny na wiatr i może być stosowany niezależnie
od deszczu.
> Izolująca warstwa powietrza powstająca w zamkniętym systemie Rolax pomiędzy lamelami a oszkleniem
pozwala zaoszczędzić energię w zimie. Po otwarciu Rolax umożliwia ogrzewanie ogrodu zimowego przez
szklany dach (nie obsługiwać w przypadku oblodzenia).
> W lecie skuteczność jest jeszcze większa. W pełnym słońcu Rolax działa jak osłona przed ciepłem,
a w pozycji wysuniętej może obniżyć temperaturę w ogrodzie zimowym nawet o 20° (pomiary temperatury
dla tego wykresu zostały wykonane w 1985 r. pod nadzorem urzędnika).
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ROLAX DOSKONALE SPRAWDZA SIĘ WE WSZYSTKICH
SYTUACJACH
> Możliwe są duże szerokości i długości, a zakres nachylenia dachu wynosi od 0° do 81°.
Rolax jest odpowiedni do wszystkich typów ogrodów zimowych i szklanych dachów.
> W połączeniu z najpopularniejszymi kolorami ogrodów zimowych Rolax jest dostępny w 5 standardowych
kolorach: białym, srebrnym, beżowym, brązowym i antracytowym (antracyt tylko dla ramy).
> Opcjonalnie rama jest dostępna praktycznie w każdym kolorze. Rolax pasuje do każdego regionu i doskonale
wpisuje się w każdą architekturę oraz styl ogrodu zimowego ‒ od wiktoriańskiego do nowoczesnego.

> Rolax to wszystkie zalety i bezpieczeństwo produktu wykonanego
przemysłowo według indywidualnych wymiarów. Dzięki
perfekcyjnemu wykonaniu będzie dokładnie dopasowany do Państwa
ogrodu zimowego o głębokości do 6 metrów.
> Maksymalna szerokość pojedynczego pola może wynosić 1,8 metra.
Możliwe jest łączenie i uruchamianie za pomocą jednego silnika do 5
pól o maksymalnej całkowitej szerokości 6 metrów.

KOLORY > 5 standardowych kolorów
Antracyt
Szary
RAL 7016

Biały
Aluminium

Biały
RAL 9016

Jasna kość
słoniowa
RAL 1015

Sepia
Brązowy
RAL 8014

Kolory zostały przedstawione wyłącznie w celach orientacyjnych. Kolory na ilustracjach mogą się nieznacznie różnić od rzeczywistych kolorów.

PRZYDATNE INFORMACJE
Łatwe łączenie rolet ROLAX: iDiamant with Netatmo to moduł łączący, który umożliwia zdalne
sterowanie iD+roletami za pomocą aplikacji Legrand Home+Control na smartfony i tablety.
Bubendorff GmbH ‒ Hebelstrasse 1 ‒ D 79379 Müllheim ‒ Telefon +49 (0)7631 175895 ‒ Faks +49 (0)7631 175 972 ‒ Sąd Rejonowy we Fryburgu
Bryzgowijskim, nr w rejestrze handlowym HRB 300628
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WYKONANY NA MIARĘ

