VONKAJŠIE ROLETY
FARBY
Pancier rolety je dostupný v takmer 20 farbách, a
výstuž, tak ako iné výrobky KRISPOL, vo viac ako
200 farbách RAL a viac ako 40 dyhách.

KAŽDODENNÝ KOMFORT
Rolety najlepšie chránia pred chladom, vetrom,
snehom, dažďom a slnečnými lúčmi. Nezávisle od
ročného obdobia zabezpečujú intimitu a eliminujú
hluk prenikajúci zvonka.

MOSKYTIÉRY
Vďaka roletám s integrovanými moskytiérami sa
splní nádej o strávení noci pri široko otvorených
oknách. Do bytu prúdi čistý vzduch a komáre
ostávajú vonku.
BEZPEČNOSŤ
DVOJITÉ ZABEZPEČENIE
Funkcia vykrývania prekážky vstavaná do elektrických pohonov má za úlohu
chrániť užívateľov a zariadenie. Po odhalení prekážky mechanizmus vracia
pancier a v prípade primrznutia zastavuje motor.
BLOKUJÚCE VEŠIAKY
Dokonalé zabezpečenie pred dvihnutím panciera zvonka je dostupné v
roletách s elektrickým pohonom.
AUTOMATICKÁ ZÁVORA
Blokuje pancier po jeho úplnom opustení a odblokuje pri otvorení pomocou
pásky alebo linky. Používaný v roletách s ručným pohonom.
INTEGRÁCIA S ALARMOM
Rolety s elektrickým pohonom môžu spolupracovať s inteligentnými
inštaláciami – alarmami a skupinovým ovládaním. Môžu tiež pracovať
samostatne, simulujúc prítomnosť bývajúcich.
REÁLNE ÚSPORY REDUKCIA TEPELNÝCH STRÁT DOKONCA AŽ DO 37%!
KRITICKÉ MOSTÍKY
Tepelné mostíky najčastejšie vznikajú na obvode
okna. Montáž roliet likviduje z nich vyplývajúce
úbytky tepla.
TEPLÝ PANCIER
Pancier rolety je vyplnený trvanlivou polyuretánovou penou s
veľmi priaznivým súčiniteľom izolácie a obmedzuje prienik tepla.
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DODATOČNÁ IZOLÁCIA
Skrinka rolety je montovaná takým
spôsobom, aby nedochádzalo
k stratám. Vo vonkajšej rolete
zabezpečuje dodatočnú izoláciu
vložka z neoporu.

20ºC

VZDUCHOVÝ VANKÚŠIK
Medzi pancierom úplne spustenej
rolety a celým povrchom okna sa tvorí
tzv. „vankúšik” nepohyblivého vzduchu,
ktorý plní funkciu dodatočného
izolátora.
Koeficient
prestupu tepla
U (W/m²K)

Okno
Okno
Okno
energetic- štandardpasívne
ky úsporné
né

Okno
starého
typu

Bez rolety

0,8

1,0

1,3

2,6

Roleta spustená

0,68

0,82

1,01

1,65

Zlepšenie

15%

18%

22%

37%

ROZMERY PANCIEROV

fasádové
KALIMA RS
systém hliníkového plášťa
Skrinka šikmá pod uhlom 45°, alebo
okrúhla, je montovaná nad oknom,
na fasády alebo v okennom otvore.
Montáž nevyžaduje plán v projekte
budovy ani výmeny okna.
Pancier: M3, M4 alebo M5.

SKRINKA
ŠIKMÁ 45˚
HLINÍKOVÁ

SKRINKA
POLOOKRÚHLA
HLINÍKOVÁ

SERVISOVANIE
ZVONKU
BUDOVY

M3

M4

M5

VSTAVANÉ
KALIMA RZ
systém hliníkového plášťa
Skrinka je montovaná v preklade
a vodiace lišty v okennom otvore. Systém vyžaduje plán v
architektonickom projekte.
Pancier: M3 alebo M4.

SKRINKA UKRYTA
v preklade
HLINÍKOVÁ

RUČNÉ OVLÁDANIE
Rolety obsluhované ručne sú
navíjané pomocou pásov alebo
laniek. Navíjačky je možné vybaviť
kľukou
uľahčujúcou
obsluhu
veľkých roliet.

SERVISOVANIE
ZVONKU
BUDOVY

VONKAJŠIE
KALIMA RN
systém plášťa PVC
Roleta sa montuje spolu s oknom.
Skrinka je umiestnená v otvore nad
prekladom. Môže zostať dodatočne
jedno alebo dvojstranne obstavaná.
Je používaná v nových budovách a v
priebehu výmeny okien.
Pancier: M3 alebo M4.

SKRINKA
VSTAVANÁ
JEDNOSTRANNE
(ZVONKA)

SKRINKA
VSTAVANÁ
JEDNOSTRANNE
(ZVNÚTRA)

SKRINKA
VSTAVANÁ
obojstranne

SKRINKA
BEZ VSTAVANIA

SERVISOVANIE
ZVNÚTRA
MIESTNOSTI

AUTOMATICKÉ OVLÁDANIE
Populárnym riešením je vybavenie
rolety elektrickým motorom a
obsluhou prepínačom na stene
alebo ovládačom.

VONKAJŠIE
KALIMA RT
systém plášťa PVC
Roleta sa montuje spolu s oknom.
Skrinka je umiestnená v otvore
nad prekladom a je možné ju
izolovať neoporovou vložkou alebo
jednostranným vstavaním. Systém
je používaný v nových budovách a v
priebehu výmeny okien.
Pancier: M3 alebo M4.

SKRINKA BEZ
VSTAVENIA

SKRINKA
VSTAVANÁ
JEDNOSTRANNE
(ZVONKA)

INTEGRÁCIA S OKNOM
Vďaka
integrácii
roliet
s
oknami
získavame
vysoké
parametre akustickej a tepelnej
izolácie. Dodatočným ziskom
je prispôsobená farba oboch
výrobkov.

www.krispol.eu
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