Venkovní žaluzie pro dokonalý stín, interiérové Plisé pro větší šmrnc
Vsetín 26. února 2014 – Společnost SERVIS CLIMAX, a. s., největší český výrobce stínicí techniky,
uvádí na trh novou samonosnou venkovní žaluzii PROTAL švýcarské kvality. Uživatelé ocení
především její dlouhou životnost, vysokou odolnost i v náročných klimatických podmínkách
a v neposlední řadě příjemný vzhled, který harmonicky splyne s jakýmkoli architektonickým stylem
stavby. Z interiérových doplňků pak stojí za pozornost Plisé v mnoha barevných variantách, pro
zastínění oken či dveří atypických tvarů.
Zastiňovací doplňky jsou nepostradatelným prvkem interiérů. A to nejen kvůli zastínění, většímu
pocitu pohodlí nebo ochraně soukromí, ale staly se také důležitou součástí interiérového designu.
Nicméně se ukazuje, že spotřebitelé začínají stále častěji využívat také venkovní žaluzie, které s sebou
kromě zmíněných výhod přinášejí i lepší ochranu proti nadměrnému prostupu tepla. „Clona
umístěná v exteriéru má 2–3x lepší účinnost než clona v interiéru,“ říká David Žabčík, obchodní
ředitel společnosti SERVIS CLIMAX, a.s. „Vnitřní žaluzie zachytí světlo a především teplo až
v okamžiku, kdy projde sklem okna do interiéru. V konečném důsledku se toto nežádoucí teplo
dostane do místnosti. Naproti tomu venkovní žaluzie nejen odstíní světlo, ale zachytí i podstatnou
část tepelného záření.“
Novinka v podobě venkovní žaluzie PROTAL se vyrábí z osvědčených komponentů švýcarské kvality.
Jedná se o celokovovou robustní samonosnou žaluzii s lamelami ve tvaru U a tloušťkou 0,6 mm, která
zaručuje dokonalé zastínění a současně velkou odolnost proti větru až o síle 105 Km/h. Gumové
těsnění na lamelách přispívá k jejich tichému dovírání.
Venkovní žaluzie PROTAL mají dva podpůrné
bezpečnostní prvky – jedna pojistka zabraňuje
vytažení žaluzie cizí osobou, čímž zvyšuje zabezpečení
interiéru, druhá slouží k zabránění škod nebo úrazu.
Při automatickém stahování dojde k detekci jakékoli
pevné překážky a žaluzie se sama zastaví.
Ovládací mechanismus je skrytý v hliníkových
vodicích lištách, které ho chrání před nepříznivými
vlivy počasí a mechanickým poškozením. Žaluzie
PROTAL nevyžaduje téměř žádnou údržbu. Ovládací řetěz má železné jádro a chromniklovou úpravu
zaručující dlouhou a bezchybnou funkci i ve velmi náročných klimatických podmínkách. Tento typ
žaluzií se dodává výhradně s motorickým ovládáním, manuální s klikou jen ve výjimečných případech.
Barvu žaluzie a vodicí lišty PROTAL si zákazníci mohou vybrat z 22 odstínů.

Montáž venkovních žaluzií PROTAL nevyžaduje žádné speciální stavební přípravy. Na rozdíl od jiných
typů žaluzií se samotné lamely instalují až po namontování a odzkoušení funkčnosti celé žaluzie. To
mimo jiné umožňuje instalaci lamel z vnitřní i venkovní strany a v případě potřeby se dají lamely
kdykoli vyměnit za jiné.
Přestože obliba venkovního stínění stoupá, neznamená to, že by interiérové doplňky ztrácely na
významu. Venkovní a vnitřní stínění tvoří ideální tandem, který přináší svým uživatelům více výhod.
Jedním z velmi flexibilních a variabilních způsobů zastínění z nabídky značky Climax je interiérové
látkové stínění Plisé.
Přízpůsobí se jakémukoli tvaru oken či dveří
Na pohled atraktivní látkové stínění Plisé dává téměř nekonečné
možnosti využití. Hravě si poradí s atypickými tvary nebo
střešními okny, stále častější uplatnění nachází také v zimních
zahradách. Pestrá paleta látek různých dekorů a barev nadchne i
náročnější zákazníky.
Plisé je možné vyrobit v pravoúhlém, lichoběžníkovém,
trojúhelníkovém, pětiúhelníkovém nebo i šestiúhelníkovém tvaru
a stejně tak i pro okna se šikminou či obloukem. Ovládání u Plisé
pro půlkruhová a čtvrtkruhová okna je řešeno pomocí madla,
u ostatních variant je možné si vybrat motorické ovládání nebo
ruční s táhlem, šňůrou či řetízkem.
V jednom okně lze kombinovat i dva odlišné typy látek – například pro rozdílné potřeby denního
zastínění a nočního zatemnění. Další předností interiérového stínění Plisé je jeho snadná údržba.
Plisé stačí jednou za čas ponořit do vodní lázně o teplotě 30 °C s přídavkem čisticího přípravku, látku
důkladně omýt, následně stlačit, aby se dostala ven přebytečná voda, a vyvěsit. Sušit by se mělo ve
stažené poloze a během sušení Plisé několikrát stáhnout a vytáhnou.
Více informací najdete na www.climax.cz.
***
Společnost SERVIS CLIMAX a.s. je největším výrobcem stínicí techniky v České republice. Na trhu působí již od roku 1993 a
po celou dobu své existence klade důraz na kvalitu a špičkové zpracování svých výrobků. Je držitelem certifikátu ISO 9001.
SERVIS CLIMAX a.s. se zabývá výrobou, prodejem a poradenstvím v oblasti stínicí techniky. Výroba a sídlo společnosti se
nachází ve Vsetíně.
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