Rolety zewnętrzne
Całkowita ochrona, komfort i poprawa izolacyjności
Rolety chronią przed nagrzewaniem pokoju w lecie i utrzymują
ciepło w pomieszczeniu zimą. Pozwalają na zablokowanie światła
z zewnątrz w dowolnym momencie dnia. Ograniczają hałas
podczas gradu i deszczu, zabezpieczają okno podczas trudnych
warunków pogodowych oraz zapewniają dodatkowe
bezpieczeństwo Twojego domu. Zbudowane z wytrzymałego
aluminium sprawdzą się bez względu na pogodę.
Przetestowaliśmy je w najbardziej ekstremalnych warunkach,
żeby mieć pewność, że będą Ci służyły przez lata.

Zapamiętaj!
Poprawa izolacyjności okna nawet o 94%*
Nawet do 17%** ochrony przed nagrzewaniem
Efekt zaciemnienia
Efekt wyciszenia
Poprawa bezpieczeństwa

Redukcja temperatury i lepsza izolacja

Typy rolet zewnętrznych
SHL – roleta obrotowa (tylko do okien V21 i Nowej Generacji)
SML – roleta elektryczna
SSL – roleta solarna
SMG – do okien doświetlających

Ważne informacje dotyczące montażu:
Roleta zasilana energią solarną
dzięki wbudowanemu
akumulatorowi działa i w dzień,
i w nocy, niezależnie od
zachmurzenia.

Za swoją konstrukcję
nasze rolety zewnętrzne
zdobyły nagrodę IF Product
Design Award

Dzięki zestawowi adaptacyjnemu
ZOZ 217 możesz otworzyć swoje
okno VELUX wraz zainstalowaną
na nim roletą zewnętrzną i zatrzymać je w trzech pozycjach wpuszczając światło, ale chroniąc się
przed ciepłem z zewnątrz.

Roleta SHL nie może być montowana na oknach generacji VES.
Roleta SHL nie może być montowana z oknami, do których
domontowana została klamka ZZZ 181K.
Rolety zewnętrzne nie mogą być montowane na oknach Cabrio,
balkonach dachowych, na górnych elementach doświetlających,
oknach kolankowych, na oknach, które funkcjonują jako wyłazy
ewakuacyjne, mają zainstalowany system oddymiający albo są
zamontowane w systemie bliźniaczym – jedno obok drugiego
w odległości 18 mm.
W przypadku montażu rolet zewnętrznych w zestawach KOMBI
jedna nad drugą konieczne jest zastosowanie specjalnego
kołnierza, np. EKW 0007J, zapewniającego wymaganą
odległość między ościeżnicami okien – 25 cm.
Rolet zewnętrznych nie można montować razem z markizami.
W przypadku montażu rolet zewnętrznych na oknach
połączonych z dolnymi elementami doświetlającymi GIL i GIU –
wymagane są rolety SMG na specjalne zamówienie.
W przypadku montażu rolet zewnętrznych solarnych SSL na
oknach solarnych GGL lub GGU należy dokupić zestaw
adaptacyjny ZOZ 213, umożliwiający przeniesienie panelu
słonecznego okna na kasetę rolety.
Rolety zewnętrznej solarnej nie można montować na oknach
solarnych węższych niż 78 cm (czyli rozmiary o symbolu C i F).
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* Wartości techniczne zgodne z normą EN ISO 12567-2, EN 13363-2 oraz ISO 15099.
Efekt zależy od typu okna i parametrów szyby. Wartość 94% dla wariantu
szyby 66. ** Wartość 16% dla wariantu szyby 51.
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