Venkovní rolety CLIMAX pro všechna roční období
Vsetín 10. září 2015 – Okny a dveřmi uniká 30–40 % z celkové ztráty tepla domu. Venkovní
rolety představují jednu z nejlepších a nejefektivnějších zábran před únikem tepla skrz
okenní otvor rodinných domů a bytů. Zajišťují dodatečnou izolaci a tepelnou ochranu.
Rolety pomáhají snižovat spotřebu energie v naší domácnosti tím, že minimalizují tepelné
ztráty v zimě a redukují příjem tepla v horkých dnech. Nejvyšší úspory dosáhneme, pokud
ovládání rolet necháme na řídicích systémech. Automaticky ovládané rolety vybavené
čidly sníží náklady na vytápění o 25 až 30 %.
Nezanedbatelný význam mají rolety i z hlediska ochrany oken před mechanickým
poškozením od krup a kamínků odletujících od aut. Roleta také izoluje od hluku zvenčí,
například od projíždějících aut. Kvalitní venkovní rolety českého producenta CLIMAX sníží
vnitřní hluk až o 16 dB, což uvnitř místnosti vnímáme jako pokles hlučnosti o polovinu.
Většina rolet je také vyplněna velice efektivním izolačním systémem v podobě PUR pěny.
Rolety lze doplnit o sítě proti hmyzu integrované přímo do roletového boxu. Tento
promyšlený systém oceníme v boji proti nezvaným lezoucím i létajícím hostům. Síť proti
hmyzu se ovládá mechanicky nezávisle na roletovém systému.
V poslední době se velice často na jednom domě kombinují venkovní rolety s venkovními
žaluziemi. Rolety se používají většinou v pokojích, kde se spí a odpočívá, venkovní žaluzie v
pokojích, kde probíhá denní běžný ruch.
Rolety dokážou v místnosti vytvořit úplnou tmu. „Naši roletu s patentovanou hliníkovou
lamelou s_onro ale můžeme nastavit tak, že do místnosti propouští až 21 % světla,“ říká
David Žabčík ze společnosti CLIMAX. Ve dne pak i přes staženou roletu vidíme z místnosti ven
a vnitřní prostor je přitom dokonale chráněn před zvědavými pohledy zvenčí.
Venkovní rolety CLIMAX se pohybují v bočních vodicích hliníkových lištách. K dostání je 7
typů lamel v 19 barevných provedeních. Rolety CLIMAX jsou vyrobeny podle nejpřísnějších
norem a z velmi odolného lakovaného hliníku. Každý výrobek prochází testováním v těch
nejextrémnějších podmínkách.
Ceny rolet pro okno v nejčastějším rozměru 1,3 x 1,7 m se pohybují okolo 8 700 korun za
provedení s přiznaným boxem, 9 600 korun za podomítkové provedení a 9 800 korun při
instalaci do stavebního překladu Heluz. Všechny ceny zahrnují pohodlný motorový pohon.

Rolety pro novostavby
Podomítkové provedení
- Při úvahách o výstavbě nového domu je vhodné počítat s roletami již ve fázi projektu.
- Při stavbě se u podomítkového provedení připraví výklenky, do nichž se následně
montuje roleta.
Rolety v nadokenních překladech Heluz
- Klasické nadokenní překlady se nahrazují speciálními překlady Heluz, ve kterých je
prostor pro uložení rolety.
- Jedná se o velice čisté a elegantní řešení, kdy je roletový systém ukrytý pod omítkou.

Rekonstrukce a výměna oken
Předokenní rolety
- Výrobce oken vymění okno a dodavatel rolet na něj následně nainstaluje roletu.
- Její box je viditelný, nebo schovaný pod omítkou (pokud rekonstruujeme i fasádu).
- V případě motorického ovládání je nutné počítat s dodatečnou elektroinstalací.
Nadokenní rolety
- Schránka se umisťuje za horní rám okna (roletový box směřuje do interiéru).
- Pokud zároveň měníme okna za nová, přimontujeme rolety přímo na okno a spolu s ním
jako kompletní stavební díl zabudujeme do otvoru.
- Pokud budeme také zateplovat fasádu, můžeme box rolety schovat pod izolační vrstvu.
- Barvu rolet a vodicích lišt volíme tak, aby splynula s fasádou.

Dodatečná montáž
Předokenní rolety s viditelným boxem
- Montují se do již dokončeného domu a box je předsazený před okno, a tudíž viditelný.
- Vodicí lišty jsou také viditelné a montují se na rám okna nebo na fasádu.
- Nejvhodnějším ovládáním pro dodatečně instalované motorové rolety je bezdrátové
ovládání.
Více informací najdete na www.climax.cz/venkovni-rolety
Lukáš Jungbauer, PLEON Impact
tel.: +420 724 729 773
e-mail: lukas.jungbauer@pleon-impact.cz

