VARIETA / VARIETA MINI

VNITŘNÍ LÁTKOVÉ ROLETY

•
•
•
•
•
•

tradiční způsob stínění interiérů
regulují množství světla v interiéru
dotváří harmonii celého interiéru
vhodné pro všechny typy oken
široká škála typů a provedení
bohatý výběr dekorativních
i technických látek
• při vhodně zvoleném typu roletky
a látky zabraňují přehřívání interiéru

VARIETA / VARIETA MINI

...dále o výrobku

vnitřní látková roleta

Chrání nejen před slunečními paprsky, ale zajišťuje také soukromí Vašeho domova.
Toto dekorativní stínění interiéru dokáže každou místnost proměnit v útulný a moderní prostor.

KONSTRUKCE

MEZNÍ ROZMĚRY

» hliníková hřídel - (Varieta mini)
Ø 30 mm, (Varieta) Ø 42 mm

» Varieta mini
šířka
40 - 200 cm
výška
200 - 280 cm
výška ZEBRA 160 - 250 cm

» látka je volně visící, nebo
vedená v lanku/liště
» díky brzdě lze roletu zastavit
v jakékoliv poloze
» látka je zakončena spodním
ukončovacím profilem

» Varieta
šířka
výška
výška ZEBRA
šířka ZEBRA

40 300 280 40 -

300 cm
350 cm
300 cm
270 cm

BAREVNÉ PROVEDENÍ

VOLBY PROVEDENÍ

» bílé, šedé + stříbrný elox,
nebo v lesklém chromu

» otevřené provedení
montáž pomocí konzolí,
hřídel s látkou je viditelná

» možnost lakování do dalších
barev RAL za příplatek

» montážní profil (P)
podkladový profil, usnadňuje
instalaci na zeď, nebo strop
» s kazetou - (K)
látka je chráněna kazetou
(hranatá, kulatá, designová)

LÁTKY

OVLÁDÁNÍ

» výběr z široké škály jednobarevných, designových nebo
technických látek

» manuální: plastovým, nebo
kovovým řetízkem

» možnost provedení s látkou
ZEBRA - pruhy s dvojí propustností světla

» motorické:
elektromotor 230 V ovládaný
› vypínačem
› řídící automatikou
› dálkovým ovladačem
› chytrá mobilní zařízení
(systém TAHOMA)

Informace uvedené v tomto materiálu jsou čistě informativní. Pro další podrobnosti
o možnostech provedení tohoto výrobku a dalších produktech ﬁrmy SERVIS CLIMAX a.s.
kontaktujte našeho nejbližšího obchodního partnera. Kompletní nabídku, včetně
technické podpory, naleznete na internetových stránkách www.climax.cz

