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Venkovní žaluzie
Venkovní žaluzie jsou nejpoužívanějším exteriérovým
stínícím prvkem. Umožňují plynule regulovat sluneční
záření pronikající do místnosti a ovlivňují tepelné
klima v interiéru. Možný výběr ze široké škály barev.
Ovládání k dispozici manuální, nebo motorové.

Venkovní rolety

Markýzy
Markýzy jsou kvalitní a elegantní řešení k zastínění zimních zahrad,
teras, výkladních skříní, restaurací a balkónů. Uplatňují se jako účinný
prostředek ochrany proti slunci. Tento výrobek podtrhává celkový
vzhled objektů a také zajistí svému uživateli příjemné prostředí pro
práci, zábavu nebo odpočinek.

Venkovní rolety jsou vhodným prostředkem pro dokonalé
zastínění interiéru, který zároveň snižuje hlučnost z okolí.
V letním období zabraňují přehřívání interiéru a naopak v zimním
období zamezují úniku tepla. Rolety zajistí soukromí před
pohledy zvědavých sousedů a mohou tvořit účinnou překážku
pro zloděje. Chrání vaše okna před povětrnostními vlivy
a znatelně prodlužují jejich životnost. Díky jednoduchému
ovládání a montáži jsou rolety jednou z nejlepších možností při
výběru exteriérové stínící techniky.
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Sekční garážová vrata
Sekční garážová vrata jsou ideálním řešením pro všechny typy garáží. Jsou
dodávána na míru dle přání zákazníka, v široké nabídce barev včetně imitací
dřeva a typů panelů. Vrata jsou při pohybu tichá, zabírají minimum místa
a zaručují tepelnou izolaci. Jsou praktickou ale i atraktivní součástí domu. Panel
je tvořen galvanizovaným plechem s poplastovaným povrchem plněným polyure-
tanovou pěnou. Vrata jsou dodávána s ovládáním manuálním nebo motorovým.
Součástí jsou bezpochyby bezpečnostní prvky - panely jsou ošetřeny proti
přivření prstů, konstrukce zajištěná protipádovou brzdou (proti přetrhnutí pružin),
motor vybavený detekcí překážky při zavírání vrat a možnost použití také
infrazávory. Ke vratům je nabízena široká škála doplňků.

Rolovací garážová vrata
Rolovací garážová vrata jsou prostorově nejméně náročným řešením.
Díky své minimální náročnosti na prostor a montáž jsou oblíbeným
prvkem k  uzavření výrobních hal a garáží. Nejčastěji se využívají
v průmyslových objektech, ale jsou také častým výrobkem používaným
v privátním sektoru.
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Rolovací sítě proti hmyzu

Posuvné sítě proti hmyzu

Rolovací sítě proti hmyzu představují velmi praktickou ochranu proti hmyzu
především tam, kde chceme zachovat volnost a průchodnost okna či dveří.
Síť jde kdykoliv jednoduchým pohybem vytáhnout či stáhnout a manipulace
s ní je tak pro každého velmi snadná. 

Posuvné dveřní sítě proti hmyzu se používají především
pro francouzská okna, balkonové nebo vstupní dveře,
terasy, zimní zahrady a obecně pro větší plochy. Manipulace
se sítí je velmi jednoduchá i pro ty nejmenší. Samotný
pohyb křídla je tichý a plynulý. 

Plisé sítě proti hmyzu

Plisé sítě proti hmyzu jsou moderním doplňkem současných exteriérů,
který díky skládané síťovině vypadá velmi elegantně. Jsou určené především
tam, kde není možnost využít pro montáž prostoru okolo dveří. Jako jediný
typ sítí proti hmyzu je možné plisé sítě vyrobit ve velkých šířkách a jsou
tedy vhodné jak pro menší, tak opravdu velké plochy.

Sítě proti hmyzu

Pevné sítě proti hmyzu
Pevné okenní a dveřní sítě proti hmyzu jsou nezbytným
a praktickým doplňkem moderního bydlení. Představují
nejrozšířenější způsob ochrany proti škodlivému a obtížnému
hmyzu, díky možnosti osadit všechny typy oken a dveří.
Za pomoci bohaté barevné nabídky profilů je možné sladit
profil sítě s  rámem okna či dveří a vytvořit tak celkový
harmonický vzhled domu.


