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HERO.1 in HERO.1X
Edinstvena linija zunanjih žaluzij HERO.1 je prava odločitev
za vse, ki želijo prilagajati vpad svetlobe v prostor, obenem
pa ohraniti zatemnitvene lastnosti rolete.
Lamele so na voljo v dveh premišljenih dizajnih P in S, ki
omogočata optimalno funkcionalnost.
Moderna štirikotna omarica je na voljo v 8 standardnih
barvah. Če med 8 odtenki ne najdete pravega zase, pa vam
jo pobarvamo v odtenku po vaši želji. Globina maske je 130
mm (HERO.1, izvedba brez komarnika) in 145 mm (HERO.1X,
izvedba z možnostjo komarnika).

Ročno na pogon z
monokomandno
ročico

HERO.1X omogoča tudi zaščito pred mrčesom z vgradnjo
integriranega komarnika ob izdelavi ali naknadno.

HERO S

Masivna alu vodila so izdelana iz ekstrudiranega aluminija,
pri izvedbi brez komarnika dimenzije 78 x 23 cm, pri izvedbi
s komarnikom pa dimenzije 93 x 47 cm. Vodila so realizirana
iz dveh delov, kar zagotavlja čist in eleganten izgled brez
vidnih vijakov.

LASTNOSTI & PREDNOSTI

Hladen
prostor
Vročina

Motorno z daljinskim
stikalom (možno tudi s

(možno tudi s časovno
uro, skupinsko
upravljanje, ...)

časovno uro, skupinsko
upravljanje, ...)

Standardne barve:

Barve lamel:

(za omarico in vodila)

23 mm

Izvedba brez komarnika

MAT

RAL 9007

Bela
Srebrna

Bež

RAL 7016

Siva
Zelena

Bela

MAT
93 mm

Možna je vidna ali podometna izvedba. Pri podometni
izvedbi je možno z ometom delno prekriti tudi vodila.

Motorno z žičnim
stenskim stikalom

Čok.temna
DB 703

47 mm

MAT

RAL 9007 Siva

(pod. RAL 6005)

Bronasta

ST
Srebrna

MAT

MAT

Čok. temna RAL 7016

MAT

ST
DB 703

Čok. svetla

Dodatne barve:
(za doplačilo)

RAL

Izvedba s komarnikom

Z zunanjimi žaluzijami HERO boste
lahko po želji nadzirali vpad svetlobe.
Omogočajo vam zasebnost in visoko
kakovost bivanja.

Ekipa Roltekovih svetovalcev poskrbi,
da ugodimo vsaki želji stranke do
potankosti. Vedno smo vam na voljo
za svetovanje v našem prodajnem
salonu, vse sisteme pa lahko tudi sami
preizkusite.

Spuščene žaluzije predstavljajo zaščito
pred premočno sončno svetlobo in
vročino. To našim strankam omogoča,
da občutno prihranijo na stroških
ohlajanja bivalnih in poslovnih
prostorov. Odbijajo sončne žarke in s
tem preprečujejo poškodbe pohištva.

HERO zagotavlja udobje. Vse sisteme
HERO lahko upravljate z
elektromotorjem na stikalo ali
daljinsko upravljanje. Možna je tudi
vgradnja senzorjev za veter, svetlobo
in drugo.

Celoten sistem ustreza predpisom evropskih norm (EN13659).
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Višina omarice je odvisna od višine okna, je pa možna višina
200, 260, 300 ali 350 mm.

78 mm

HERO P

MOŽNOSTI UPRAVLJANJA:

