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Stínící technika a dekorace oken.

Interiérové akustické rolety

Ukázky ze vzorníků akustických roletovin

Vlastnosti látky
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Výhody elektrický rolet Solise:
Důraz na elementární jednoduchost všech komponentů.
Moderní design rolety.

Absolutně komfortní způsob ovládání rolet.
Bohatá nabídka nástěnných spínačů a dálkových

Možnost kompletně tónovat mechaniku a těžítko

ovládačů. Naše rolety komunikují se standardními

do libovolné barvy RAL.

ovládacími prvky většiny výrobců.

Možnost napojení do rozvodu 230V.

Ovládání rolety lze následně integrovat i do Vašeho

Volba kooperace se software inteligentního domu.

stávajícího

ovladače, např. vrat nebo světelného systému.
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Základní typy řetízkových rolet Artemis nejsou ochuzeny
o kvalitní mechanický převodník, který zajišťuje lehkou a plynulou
manipulaci s roletou.
Toč na které je navinuta roletovina,
je vyrobena z velmi pevného materiálu a dokonale drží rovný tvar i při
rozměrech nad 2 metry. Řetízek je standardně dodáván niklový nebo
plastový.
Výhody těchto rolet:
•
tichý chod rolety
•
plynulé a lehké ovládání rolety
•
kompaktní design
•
pevná konstrukce
•
expresní dodávky rolet
•
skvělý poměr cena/výkon
Montáž se provádí do stropu i
na stěnu.
Barva komponentů je šedá
Komponenty lze tónovat dle
RAL.
Těžítko je také z
extrudovaného hliníku.
Ovládání je řetízkové.
Řetízek je z plastu (bílý, šedý)
nebo niklový. Komponenty
pro výrobu máme skladem,
můžeme nabídnout expresní
dodávky.
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