Vonkajšie rolety pre bezpečnosť a úspory.

Bratislava 1. augusta 2019 – Vonkajšie rolety sa stali nevyhnutnou súčasťou okien
domov, bytov, ale aj chát. Okná totiž nepredstavujú pre zlodeja žiadnu prekážku, takže
je vhodné ich doplniť o tieniaci prvok, ktorý im môže sťažiť prístup. Rolety sú navyše
najefektívnejšou zbraňou proti úniku tepla.

Zatienia a nepustia zlodejov

Hľadáte všestranné predokenné tienenie? Stavte na
vonkajšie rolety, ktoré váš domov urobia komfortnejším
a bezpečnejším. Existuje pre to niekoľko dôvodov.
Vonkajšie rolety zvyšujú tepelnoizolačné vlastnosti okna,
chránia pred hlukom i ničivými vplyvmi počasia a sú
významnou ochranou pred vlámaním. Môžete si ich
zaobstarať so zosilnenými hliníkovými lamelami alebo
poistkou proti vytiahnutiu, kedy zámky spoločne s
motorickým ovládaním zabraňujú nadvihnutiu panciera.
Daný benefit využijete nielen pri rodinných domoch, ale aj prízemných bytoch či chatách.
„Pokiaľ si chcete zaobstarať vonkajšie rolety do prízemných bytov alebo na chatu, odporúčame
uzamykateľné rolety, ktoré ochranu objektov ešte zvyšujú. Štatistické údaje z Nemecka
potvrdzujú menšie množstvo vlámaní práve do objektov opatrených na oknách a dverách
vonkajšími roletami," informuje Filip Šimara, obchodný riaditeľ najväčšieho českého výrobcu
tienenia CLIMAX.

Zatienia a ušetria úspory

Najviac tepla do našich domovov prúdi a zároveň z nich
uniká oknami. Aj s tým si vedia vonkajšie rolety poradiť.
Vytvoria celistvý pancier, ktorý cez leto redukuje príjem
tepla a v zime zabezpečia dodatočnú izoláciu a
minimalizujú tepelné straty. Vyberať môžete od
jednoduchej dutej lamely z PVC pre malé okná až po
valcované, veľmi kvalitné hliníkové lamely so silnou
vrstvou laku vypenených polyuretánovou penou.
„Rolety možno vybaviť snímačmi, ktoré sami okamžite reagujú na aktuálne počasie. Pri
slnečnom svite v lete alebo nízkej vonkajšej teplote počas chladných nocí sa automaticky
spustia. Keď v zime naopak vysvitne slnko, rolety sa vytiahnu, aby mohli lúče vyhrievať
interiér,“ dodáva Filip Šimara. Dajú sa doplniť aj o praktické siete proti hmyzu, integrované
priamo do roletového boxu, alebo napojiť na inteligentnú domácnosť a nastaviť ich
automatické stiahnutie, či už ste v práci, na výlete alebo dovolenke.
Viac informácií a inšpirácie nájdete na www.servisclimax.sk.
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Spoločnosť CLIMAX je najväčším výrobcom tieniacej techniky v Českej republike. Zamestnáva 428 zamestnancov
a patrí k významným zamestnávateľom v Zlínskom kraji. Na trhu pôsobí už od roku 1993 a po celú dobu svojej
existencie kladie dôraz na kvalitu a špičkové spracovanie svojich výrobkov. Výroba, sídlo spoločnosti a vlastné
vývojové centrum sa nachádza vo Vsetíne. Viac než polovica všetkých výrobkov smeruje na export do krajín
západnej Európy, na Slovensku má rozsiahlu sieť CLIMAX PARTNEROV. CLIMAX vyrába vonkajšie žalúzie a
rolety, markízy, zvislé fasádne clony, vnútorné látkové tienenie, pergoly, siete proti hmyzu a vnútorné žalúzie.

