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3.1 Produktový list 2014

Japonské stěny

Japonské posuvné stěny Jolanta

Stínící technika a dekorace oken.

Japonské posuvné stěny se používají jako tradiční způsob

Podle šířky okna volíme kolejnici. Nabízíme vám 2,3,4 a 5-ti

zastínění i rozdělení interiéru. I přesto se pro svůj moderní

drážkové kolejnice.

vzhled stále více objevují v moderních interiérech.
Na návrh a kombinaci materiálů jsme schopni pro Vás vytvořit
Japonské posuvné stěny se využívají se hlavně díky svému

odborný návrh a vizualizaci japonské posuvné stěny a tím Vám

jednoduchému vzhledu. Využívají se nejvíce pro zastínění

poskytnout naše dlouholeté zkušenosti

velkých ploch, jako jsou pásová okna.

Výhody japonských posuvných stěn
Velkou výhodou japonských stěn je nenáročná údržba, látky lze snadno očistit
vlhkou houbou. Další nespornou výhodou je možnost kombinace jednotlivých
panelů. Tím nám vzniká neomezené množství variant. Lehce tak v interiéru
navodíte příjemný pocit pohodlí nebo inspirativní atmosféru.

FULL SERVICE
Záruka 5 let.

Krátké dodací lhůty.
Výroba rolet v ČR.
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Japonské stěny

Japonské posuvné stěny Jolanta

Stínící technika a dekorace oken.

Jak japonské stěny fungují?
Japonské panely jsou v horní části připevněny
k pojezdu pouze suchým zipem, který lze snadno
odepnout i nasadit zpět.
Ovládání japonských stěn
Ovládání japonských stěn posuvem
Posuv japonských posuvných stěn může být
prováděn buď tahem za panel, připadně za tyčku.
Třídrážkový profil japonské posuvné stěny

Proč zvolit naše japonské posuvné stěny?
Zaručíme Vám maximální flexibilitu pro poskytování řešení

Díky špičkové kvalitě veškerých komponentů dovážených

zakázek na míru. Máme bohaté zkušenosti a široký výběr více než

především z Holandska a Německa nabízíme na japonské

200 různých materiálů pro skladbu japonské posuvné stěny.

posuvné stěny tříletou záruku. Jednotlivé panelové posuvné pásy
se pohybují na válcových ložiscích. Tím je umožněn hladký a

Výrobci našich textilií pro aktuálně reagují na rostoucí nároky

bezporuchový chod japonské posuvné stěny.

klientů. Mimo jiné zdokonalují materiály pro japonské posuvné
stěny neutralizující zápach, vyvíjejí antibakteriální látky

Díky možnosti kombinovat a měnit jednotlivé japonské panely

a každoročně doplňují již tak širokou nabídku nehořlavých

můžeme vytvořit ideální prostředí pro každé roční období.

materiálů pro japonské posuvné stěny.
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Japonské stěny

Japonské posuvné stěny Jolanta

Stínící technika a dekorace oken.

Jak vybrat materiál
Pro výběr materiálu si položte otázku z jakého důvodu dané

Průhlednost screenů je definována tzv. OF (opening factor), který je

stínění v interiéru vyžadujete. Pokud chceme řešit protisluneční

udáván v procentech míry průhledu.

ochranu, použijeme technické tkaniny jako je helioscreen, soltis,
mermeth,apod., každý z těchto materiálů má definované vlastnosti

Námi nejčastěji používaný screen je s 3% OF. Pokud chceme řešit

pro reflexi a absorpci slunečního záření.

zatemnění, vybíráme z kolekce zatemňujících roletových látek
(blacoutů). Lepší výsledek Vám ale poskytne v tomto

Tyto vlastnosti jsou závislé na odstínu, struktuře a typu materiálu.

případě použití rolet.

Průsvitné japonské stěny

Průhledné japonské stěny

Japonské stěny ze zatemňujících látek

Tyto látky pro japonské posuvné stěny jsou

U těchto typů japonských posuvných stěn

Blackoutové neboli zatemňující látky pro

Tím zajistí dostatek denního světla v místnosti

Například helioscreen, jehož složení (nosná

veškerého světla. Tato látka díky svému

a zároveň si zachováte soukromí.

mřížka ze skelného vlákna) zabezpečuje

složení zpomaluje hoření.

prostorovou tuhost panelu - viz obrázek vlevo.

Navíc je tento materiál ideální i pro použití

neprůhledné, ale přesto průsvitné.

používáme nejčastěji screenové materiály.

Průsvitné posuvné japonské stěny vyrábíme
nejčastěji z látek typu Trevira, které mají
kromě nehořlavých vlastností
i přirozený vzhled.

japonské posuvné stěny zabrání průniku

ve vlhkých místnostech.
Tyto materiály umožňují eliminaci slunečního
záření, proto jsou kromě obývacích pokojů

Japonské posuvné stěny využívají buď

využívány také v prosklených kancelářích a

standardních dekoračních blackoutových látek

pracovnách.

nebo zatemňujících roletových materiálů.

Další ideální vlastností těchto materiálů je

Tyto materiály úspěšně kombinujeme

Další možností je použití polyesterových
průsvitných roletových látek, které umožňují
průsvit světla, avšak v nočních hodinách není

vlastnost difuze světla, která umožní, aby

do interiéru vidět. Průsvitné japonské posuvné

se denní svit, který prochází screenem

v noci Vám zabezpečí soukromí.

a tím zabezpečil v místnosti rovnoměrnějšímu

stěny Vám zajistí přes den dostatek světla a

Využití japonských posuvných stěn s materiály
Trevira je vhodné zvláště v obývacích pokojích
či pracovnách.

rovnoměrně rozprostřel po místnosti

z průhlednými záclonami nebo lehkými
průhlednými dekoračními látkami, které slouží
při denním používání.

rozdělení světla (to co neumožňují např.

Podle studií je tím nejúčinnějším prostředkem

hliníkové horizontální žaluzie).

pro prodloužení spánku tma.

Neokrádejte se tedy o kvalitní spánek

a zatemněte Vaši ložnici či dětský pokoj
japonskou posuvnou stěnou z blackoutů.
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Japonské stěny

Japonské posuvné stěny Jolanta

Stínící technika a dekorace oken.

Dvojkolejnička pro japonské posuvné stěny

Čtyřkolejnička pro japonské posuvné stěny

Rozměry dvojkolejničky pro japonské posuvné stěny

Rozměry trojkolejničky pro japonské posuvné stěny

49 mm
16,5 mm

16,5 mm

37 mm

5,4 mm
Uspořádání pojezdů panelů:

Japonská stěna AU2A 3 panely

Japonská stěna AU2B 4 panely

Japonská stěna AU2C 3 panely

Japonská stěna AU2D 3 panely

Japonská stěna AU2E 2 panely

Japonská stěna AU2F 2 panely

5,4 mm
Uspořádání pojezdů panelů:

Japonská stěna AU3A 5 panelů

Japonská stěna AU3B 6 panelů

Japonská stěna AU3C 6 panelů

Japonská stěna AU3D 5 panelů

Japonská stěna AU3E 5 panelů

Japonská stěna AU3F 3 panely

Japonská stěna AU3G 3 panely
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Japonské stěny

Japonské posuvné stěny Jolanta
Čtyřkolejnička pro japonské posuvné stěny

Rozměry čtyřkolejničky pro japonské posuvné stěny

Stínící technika a dekorace oken.

Pětikolejnička pro japonské posuvné stěny

Rozměry pětikolejničky pro japonské posuvné stěny

85 mm
16,5 mm

16,5 mm

67 mm

5,4 mm

5,4 mm

Uspořádání pojezdů panelů:

Uspořádání pojezdů panelů:

Japonská stěna AU4A 7 panelů

Japonská stěna AU5A 9 panelů

Japonská stěna AU4B 8 panelů

Japonská stěna AU5B 10 panelů

Japonska stěná AU4C 8 panelů

Japonská stěna AU5C 10 panelů

Japonská stěna AU4D 7 panelů

Japonská stěna AU5D 9 panelů

Japonská stěna AU4E 7 panelů

Japonská stěna AU5E 9 panelů

Japonská stěna AU4F 4 panely

Japonská stěna AU5F 5 panelů

Japonská stěna AU4G 4 panely

Japonská stěna AU5G 5 panelů
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Japonské stěny

Japonské posuvné stěny Jolanta

Stínící technika a dekorace oken.

Základní materiály pro výrobu panelů na JPS z kolekce ADREMS s.r.o.
Zatemňovací látky

10 01 11

10 02 11

10 04 11

10 05 11

10 06 11

10 07 11

10 08 11

10 09 11

30 02 11

30 03 11

30 04 11

20 02 11

20 03 11

20 04 11

20 05 11

20 06 11

20 08 11

20 09 11

Průsvitné látky (screen)

30 01 11

Průsvitné látky

speciální kolekce (možno dalších více než 100 druhů materiálů)

40 01 11

40 02 11
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Japonské stěny

Japonské posuvné stěny Jolanta
Ceník profilů pro japonské posuvné stěny

Dvojkolejnička pro japonské posuvné stěny

Stínící technika a dekorace oken.

Cena profilu
Cena

Cena obsahuje: kolejnici, koncovku lišty suchého

100 cm

1 040 Kč

150 cm

1 404 Kč

zipu, dilatace lišty suchého zipu, jezdící vozík, za-

200 cm

1 800 Kč

250 cm

2 187 Kč

300 cm

2 572 Kč

350 cm

2 968 Kč

400 cm

3 355 Kč

450 cm

3 741 Kč

500 cm

4 377 Kč

550 cm

4 643 Kč

600 cm

4 909 Kč

Dékla (cm)

Trojkolejnička pro japonské posuvné stěny

Cena profilu

(cena těžítka: 148,-kč /m)

Cena

Cena obsahuje: kolejnici, koncovku lišty suchého

1 227 Kč

150 cm

1 635 Kč

zipu, dilatace lišty suchého zipu, jezdící vozík, za-

200 cm

2 076 Kč

250 cm

2 506 Kč

300 cm

2 937 Kč

350 cm

3 377 Kč

400 cm

3 808 Kč

450 cm

4 772 Kč

500 cm

5 048 Kč

550 cm

5 314 Kč

600 cm

5 580 Kč

Cena profilu

rážku, klip strop, lištu se suchým zipem a válečky.
Cena neobsahuje těžítko
(cena těžítka: 148,-kč /m)

Cena

Cena obsahuje: kolejnici, koncovku lišty suchého

150 cm

1 892 Kč

200 cm

2 386 Kč

zipu, dilatace lišty suchého zipu, jezdící vozík, za-

250 cm

2 871 Kč

300 cm

3 356 Kč

350 cm

3 850 Kč

400 cm

4 335 Kč

450 cm

5 646 Kč

500 cm

5 921 Kč

550 cm

6 187 Kč

600 cm

6 453 Kč

Dékla (cm)

Pětikolejnička pro japonské posuvné stěny

Cena neobsahuje těžítko

100 cm

Dékla (cm)

Čtyřkolejnička pro japonské posuvné stěny

rážku, klip strop, lištu se suchým zipem a válečky.

Cena profilu
Dékla (cm)

Cena

200 cm

2 676 Kč

250 cm

3 209 Kč

300 cm

3 742 Kč

350 cm

4 285 Kč

400 cm

6 420 Kč

450 cm

6 686 Kč

500 cm

6 962 Kč

550 cm

7 228 Kč

600 cm

7 493 Kč

650 cm

7 769 Kč

700 cm

8 035 Kč

rážku, klip strop, lištu se suchým zipem a válečky.
Cena neobsahuje těžítko
(cena těžítka: 148,-kč /m)

Cena obsahuje: kolejnici, koncovku lišty suchého
zipu, dilatace lišty suchého zipu, jezdící vozík, zarážku, klip strop, lištu se suchým zipem a válečky.
Cena neobsahuje těžítko
(cena těžítka: 148,-kč /m)
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Japonské stěny

Japonské posuvné stěny Jolanta

Stínící technika a dekorace oken.

Cena s težítka:

Cena těžítka je 148,- kč/m (barva elox)

Detail těžítka
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Japonské stěny

Japonské posuvné stěny Jolanta

Stínící technika a dekorace oken.

Ceník základních látek kusových panelů pro japonské posuvné stěny
Ceník s materiálem BLACK-OUT 10 03 11

Stecifikace roletoviny 10 03 11:

Výška panelu (cm)

šířka panelu (cm)

0 - 60

61 - 100

0 - 180

775 Kč

1 025 Kč

181 - 200

880 Kč

1 190 Kč

221 - 260

980 Kč

1 350 Kč

260 - 300

1 085 Kč

1 510 Kč

charakter: zatemňující black-out
složení: 100% polyester
specifická váha: 370 g/m2
šířka látky: 200 cm
tloušťka: cca 0,4 mm
údržba: kartáčkem, vysavačem

Maloobchodní ceny bez DPH za 1 ks panelu

nehořlavost: není nehořlavá
stálobarevnost: 6-7
Ukázka roletoviny

Stecifikace roletoviny 30 03 11:

Ceník s materiálem SCREEN 30 03 11
šířka panelu (cm)

Výška panelu (cm)

0 - 60

charakter: průhledná, protisluneční ochrana vhodná

61 - 100

0 - 180

1 290 Kč

1 821 Kč

i pro velké rozměry

181 - 200

1 510 Kč

2 160 Kč

složení: 70% PVC, 30% polyester

221 - 260

1 730 Kč

2 497 Kč

specifická váha: 460 g/m2

260 - 300

1 950 Kč

2 835 Kč

tloušťka: cca 0,7 mm
údržba: vysávání, ruční mytí

Maloobchodní ceny bez DPH za 1 ks panelu

nehořlavost: B1, NF PA701
Ukázka roletoviny

Ceník s materiálem 20 02 12
Stecifikace roletoviny 20 02 12:

šířka panelu (cm)

Výška panelu (cm)

0 - 60

61 - 100

0 - 180

570 Kč

750 Kč

181 - 200

660 Kč

850 Kč

221 - 260

725 Kč

950 Kč

260 - 300

790 Kč

1 050 Kč

charakter: průsvitná, přírodní vzhled
barva: bílá
složení: 100% polyester
specifická váha: 190 g/m2

Maloobchodní ceny bez DPH za 1 ks panelu

šířka látky: 200 cm
tloušťka: cca 0,36 mm
údržba: vysávání, ruční mytí
stálobarevnost: 6
Ukázka roletoviny

Na návrh a kombinaci materiálů jsme schopni pro Vás vytvořit odborný návrh a vizualizaci japonské posuvné
stěny a tím Vám poskytnout naše dlouholeté zkušenosti
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