Látková roleta

ORION

ORION
Látkové stínění je stále oblíbenější. Důvodem je více funkcí využití.
Slouží jako ochrana před slunečními paprsky, či pohledy kolemjdoucích.
Díky široké nabídce látek lze rolety použít jako samostatný moderní prvek interiéru.
Roleta ORION má látku s hřídelí uloženou v boxu. Je určena na křídla oken.
Obsahuje postranní lišty, které udržují látku při stažení ve správné poloze,
a tím zabraňují průniku slunečních paprsků do interiéru.
Komponenty rolety lze vybírat ze sedmi barevných provedení, včetně imitace dřeva.
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Látková roleta ORION
Vyobrazení výrobku

komponenty rolety (řetízek s úchytem, spodní ukončovací profil látky, boční krytka boxu)
jsou laděny k boxu a postranním lištám

Popis
Látková roleta:
•
látka je uloženou v ochranném boxu
•
po bočních stranách je látka vedena v lištách
•
box, postranní lišty a spodní ukončovací profil látky
jsou vyrobeny z hliníku
•
barva boxu a postranních lišt:
stříbrná, bílá, tmavě hnědá, imitace dřeva
(světlý dub, zlatý dub, višeň, mahagon)
•
boční krytky boxu a ovládací řetízek jsou plastové
•
látka je navinuta na hliníkovou hřídel o průměru 17 mm

Vzorník látek CLIMAX:
•
obsahuje výběr z velkého množství druhů
a typů látek různých kategorií
•
vybírat lze z látek hladkých, vzorovaných,
záclonových, s potiskem, s dětskými motivy,
se zvýšeným stínicím efektem, technických,
či z látek nehořlavých
•
při výběru látky je nutno brát zřetel na orientaci vzoru, max. rozměry látky, max. rozměry
rolety (viz tabulku technické údaje)

Ovládání ruční:
•
řetízkem, možnost volby strany ovládání
(levá, pravá)

Montáž:
•
roleta se kotví do zasklívací lišty okna,
je vhodná do všech typů oken

Barvy boxu a lišt

Technické údaje
Mezní rozměry rolety
Šířka
Roleta

ORION

Minimální

Maximální

40 cm

150 cm

Maximální
výška

Max. plocha
[m2]

závislá
na zvoleném
typu látky

3,75

bílá

stříbrná tmavě
hnědá

světlý
dub

zlatý
dub

višeň mahagon

Pro další informace o produktech značky CLIMAX kontaktujte nejbližšího
obchodního partnera CLIMAX, nebo navštivte www.climax.cz
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