screen senčila

ZIP screen senčilo

Prednosti screen senčil pred ostalimi zunanjimi senčili
•

zmanjšujejo toplotni učinek in hkrati omogočajo prepustnost
svetlobe v prostor (zato so primerni za vse dnevne prostore
v javnih in privatnih okoljih)

Zunanje screen senčilo se vgradi
na zunanjo stran objekta v okensko
odprtino ali na fasado.
Možna je tudi podometna izvedba
in barvanje po RAL lestvici.

•

estetsko dovršeni z veliko izbiro barv

•

enostavni za upravljanje in vzdrževanje

•

primerni tudi za senčenje večjih steklenih površin

•

manjša kaseta oz. manjše prekrivanje svetlobnih površin
(pomembno v primeru, kadar senčila ne potrebujemo)

•

so tišja v vetrovnih razmerah

•

prostor se lahko ves čas prezračuje in hkrati deluje tudi
kot zaščita pred insekti

kvadratna kaseta (k)

ovalna kaseta (o)

(85, 110, 130)

(85, 110, 130)

brez kasete (c)
(85 CABRIO)
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ZIP screen senčilo

Temeljna prednost kot tudi lastnost ZIP screen senčila
je v tem, da platno teče po vodilih - po principu zadrge,
kar posledično omogoča napetost platna tudi v slabših
vremenskih pogojih.
Prerez vodila ZIP

Prednosti ZIP SCREEN SENČILA
•

ZIP sistem omogoča optimalno napetost blaga v vsakem položaju,
tudi pri močnejšem vetru blago ostaja v vodilih - je manj odvisen od vremenskih razmer

•

enostavno in zanesljivo delovanje

•

omogoča senčenje zelo velikih površin vse do 25 m2, pri čemer sta maksimalna
širina oz. višina 5 m

•

sestavni deli so odporni proti rjavenju

•

v kombinaciji z zatemnitvenim platnom nudi popolno zatemnitev

Nudimo tudi naslednje tipe vodil:
•

GP – klasično alu vodilo

•

GC – vodilo jeklenica

•

GA – vodilo inox palica

•

GB – vodilo na izpah – markizoleta
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