Systém protisluneční ochrany
heroal VS Z
Větruodolná ochrana před horkem, sluncem i cizími pohledy

Individuální, větruodolný, energeticky účinný –

Dlouhodobě spolehlivý – i na velkých sklech

nejen v létě

Systémem heroal VS Z lze bez problémů zatemnit i skla

Systém heroal VS Z je určen k mnohostrannému využití

s velkou plochou do 15 metrů čtverečních. Díky malému

v soukromých a komerčních stavbách i ve veřejných

průměru navinuté role jsou i schránky u tohoto systému

budovách. Podle zvoleného typu tkaniny propouští denní

nenáročné na prostor.

světlo, zatímco sluneční světlo odráží. Tímto způsobem
lze redukovat sluneční svit až o 75 procent a UV záření

Například při výšce okna 3 metry má schránka výšku

dokonce až o 98 procent. Díky zipové technologii je

pouhých 95 milimetrů – díky tomu si najde místo i na

systém použitelný až do rychlosti větru 145 km/h, která

střešních vikýřích.

odpovídá orkánu se silou větru 12.

Vaše výhody
» Zatemnění i velkých skel
» Vysoká odolnosti vůči povětrnostním vlivům a nenáročná
údržba
» Elektronický pohon
» Možnost integrace rozpoznání
překážek

heroal VS Z zajistí příjemné klima
i v největším horku
Vysoce větruodolná textilní protisluneční ochrana

Doma, při učení nebo v práci – přímé sluneční

Součástí instalace je inovativní systém Zip Screen,

světlo a horko proudící zvenčí do místnosti dokážou

pro pohodlnější ovládání vždy s elektrickým

doslova zničit náš komfort a výkonnost, ať už jsme

pohonem.

kdekoli. Flexibilita systému heroal VS Z spočívá
ve volbě tkaniny. Podle přání a zvolené textilie

Díky kvalitním materiálům a inteligentní technice

je možné využití denního světla (až 80 procent)

– zipové technologii – nabízí nejen bezkonkurenční

nebo téměř úplně zatemnění. Tímto způsobem lze

odolnost proti větru, ale také výjimečně dlouhou

s vysokou energetickou účinností optimalizovat

životnost. K vysoké využitelnosti přispívá také

klima v místnosti, aniž byste museli rezignovat na

maximální šířka až 6 metrů a bohatý výběr z mnoha

denní světlo.

barevných provedení.

Individuální provedení – do každého počasí

Práškové lakování hwr heroal vysoce odolné proti

Nezáleží na tom, jaký styl a jakou barvu pro svůj systém

povětrnostním vlivům

protisluneční ochrany zvolíte – hliníkový systém heroal je

»» Barevně intenzivní a stálé

vždy sázka na nejvyšší kvalitu. Možné jsou téměř všechny

»» Bohatý výběr z barev RAL

myslitelné barevné odstíny. Vybírat můžete i ze stupňů

»» Různé stupně lesku

lesku: mírně lesklý, matový, zrnitý nebo brilantně třpytivý.

»» Robustnost a snadné čištění
»» Odolné a ekologické

Práškové lakování heroal hwr, vysoce odolné proti povětrnostním vlivům, umožňuje použití intenzivních barev
a výrazných efektů. Poskytuje dlouhodobou ochranu proti
korozi i při mimořádných povětrnostních podmínkách
a nabízí vynikající stabilitu barevného odstínu, zachování
lesku a odolnost proti povětrnostním vlivům.

Green Aw

ard

heroal VS Z

Vedení s využitím zipové
technologie

Optimalizujte si klima v místnosti za slunečných
a zároveň větrných dní – se systémem protisluneční ochrany heroal VS Z
Přesvědčte se sami
Rádi Vám předvedeme široký výběr designů a funkčních
variant systému protisluneční ochrany heroal VS Z.
Navštivte naši prezentaci a nechte si poradit. Těšíme se

Další informace naleznete

na Vaši návštěvu.

na www.heroal.com

Více inspirace
naleznete na
www.heroal.de/cs

