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ПРОГРАМА
СЛЪНЧЕЗАЩИТНИ ПРОДУКТИ

• ЖАЛУЗИ
• КАПАЦИ
• ФАСАДНИ ЩОРИ
• ПЕРГОЛИ И СЕННИЦИ

ЖАЛУЗИ
Нашите жалузи придават висока естетическа стойност на всяка сграда,
благодарение на различните си форми и размери. Могат да бъдат с
подвижни или фиксирани ламели, задвижвани ръчно или моторизирано.
Така ние Ви предлагаме низ от възможности, за да намерите цялостно
решение за всеки проект.

Фиксирани ламели: осигуряват термоизолация, пестят енергия, контролират
количеството слънчева светлина, спират видимостта отвън и свеждат до
минимум проникването на дъжд.

Подвижни ламели: предлагаме гама от подвижни ламели, от екструдиран
алуминий (някои модели и от ПВЦ), които позволяват динамични пресонални
решения за повърхности с различни рамери. Има възможност за монтиране на
хоризонтални и вертикални ламели, както и комбинацията между фиксирани и
подвижни ламели.

Фиксирани ламели

Подвижни ламели

КАПАЦИ
Нашите капаци ще придадат на Вашата фасада невероятна красота, стил и
класа. Позволяват контролиране на навлизащата слънчева светлина, както и
на топло- и звукоизолацията. С възможността си за заключване, действат
като противовзломна защита, като едновременно с това защитават и личното
Ви пространство от любопитни погледи.

Капаците могат да бъдат:
• Отваряеми

• Сгъваеми

• Плъзгащи се

• Отварящи се навън

• Капаци „Z” – с рустикален вид

Форми капаци: предлагаме различни форми, за да може капаците да се
интегрират ефективно към архитектурата на всяка сграда. Всички капаци
могат да бъдат изпълнени с фиксирани или подвижни ламели.

ФАСАДНИ ЩОРИ
Нашите екстериорни щори, наречени още венециански щори, са марка
Warema. Комбинират висока степен на полезност с изключителна здравина.
Грантират перфектна соларна защита и модерен дизайн. Неръждаеми са и
издържат на най-неблагоприятните метеорологични условия. Ламелите им
могат да се регулират по желание на почти всеки ъгъл, директно от
вътрешността на помещението, като така Ви осигуряват идеалното осветление
по всяко време на деня.

Разновидности:
Задвижването се извършва
отвътре, от помещението и
може да бъде ръчно или с
мотор.
Стандартната широчина на ламелите може да бъде
60 или 80 мм. Могат да се поръчват и перфорирани
ламели, както и Z-образни ламели, които са пошироки и се използват за допълнително
затъмняване.
Всички щори имат водещи странични шини, гарантиращи голямата им устойчивост на
атмосферни влияния. Като алтернатива, се предлага и водеща корда.

Фасадните щори се предлагат в богата цветова гама.

ПЕРГОЛИ И СЕННИЦИ
Релаксирайте безгрижно под лъчите на слънцето в градината си, насладете се
на светлината, която има на терасата Ви или се отпуснете на балкона.
Слънчевите лъчи допринасят за увеличаване на нашето чувство за
благосъстояние и качество на живот у дома, което е и целта на Saxun перголите
и сенници. Продуктите, които предлагаме, имат висока функционална и
естетическа стойност, благодарение на отличните си характеристики и в много
случаи стават незаменими за цялата година.

Биоклиматични перголи

Сенници

Веранди

Перголи

Насладете се на слънцето, според Вашето желание!

