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Spolehlivost
a pružnost
MINIROL
SCREENY
VÁM ZARUČÍ...
Kg

Vratajsoukonstruovánana maximálnízatíženía intenzitupoužívání,pohánìnyjsoukvalitními
boènímipohonys maximálníúèinností.Pøimírnémnajetído vratse pancíøprohnea následnì
vrátí do pùvodní polohy.
Maximální omezení průniku sluneční energie
MINIROL screeny absorbují a reflektují velkou část slunečního světla a energie a zabrání tak nechtěnému
ohřívání
vnitřních prostor provoz
budov. Jsouatedy
optimální ochranou
pro udržení příjemné pokojové teploty.
Ekonomický
jednoduchá
opravitelnost

Vzhledemk jednoduchékonstrukcimajívrataminimálnínárokynaúdržbua servis.V pøípadì
kolize
lzenepříznivým
jednodušepočasím
vymìnit pouze jednotlivé poškozené lamely,
nikoliv vrata celá.
Ochranu
před
V případě, že necháte otevřená okna a máte stažený screen, nemusíte se obávat náhlé změny počasí.
MINIROL screen systém spolehlivě ochrání váš domov před větrem, deštěm, sněhem, kroupami či jinými
nepříznivými vlivy.
STOP

Bezpeènost
Vrata splòujípožadavkymezinárodnítechnickénormy EN 13241-1 a umožòujípøipojení
Snadnou regulaci světla
nejrùznìjšíchbezpeènostních
a výstražných
bezpeènost
jejichuživatele.
MINIROL
screen Vám poskytne vynikající
kontrolu nadprvkùs
světlem.ohledemna
Zamezí nepříjemnému
rušení
slunečními
paprsky při práci na počítači nebo při sledování televize. Zároveň Vám umožní zůstat ve vizuálním kontaktu
s vnějším okolím.

Úspora prostoru
Minimální
nárokyna
montážavnějším
provozníprostor.
Ideálnígeometrie
Ochranu
proti hmyzu
a nepříznivým
vlivům
V uzavřené
poloze
Vám
lockscreen
zajistí
dokonalou
ochranu
proti
hmyzu
a zároveň také zmírní průnik
použitýchprofilùzaruèujeminimálnínábalvrat a šetøítím
místopod
prachu a alergenů do vnitřních prostor budov.
stropeminteriérubudovy.Rolovacívratanepotøebujížádnékolejnice
èi jiné nosné prvky.
Velmi estetický a moderní vzhled
MINIROL
screeny jsou
také úžasnýmbarev
Elegance
a pestrost
dekoračním prvkem. Díky nadčasovému
Vrata je možné sladitse všemi
vzhledu se mohou stát dokonalým stínícím
architektonickými
prvkyobjektu
prvkem
rodinných domů, administrativních
i technických
budov. nabídcebarevných
V současnosti se stávají
díky široké
nedílnou
součástí moderní
architektury.vrata
provedení.
Na pøánílze

lakovatdo jakékolivbarvyvzorníku
RAL.
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Unikátní systém rolovacích vrat

ÚSPORA NÁKLADŮ

Vodící lišta s vìtrnými háky
Minirol screeny jsou vynikajícím nástrojem k dosažení úspor energie.
Nad 6 m šíøkyse používajívodícílištys vìtrnými háky, zaruèujícímaximálnístabilituvrat i pøi
Jsou nedílnou součástí dokonalého konceptu nízkoenergetického domu.
extrémních povìtrnostních podmínkách.
Díky svým fyzikálním vlastnostem vytváří příjemnou tepelnou pohodu.

Tìsnící kartáèe, tìsnící lamela
V létě výrazně sníží Pro
náklady
na klimatizaci.
V zimě omezí
proudění studeného
na skla oknen,
podstaně zlepší
dokonalou
izolacivratlze
použíttìsnící
kartáèedovzduchu
vodícíchlišta
tìsnící což
lamelu,kteráje
vyrobena
izolační vlastnosti. ze speciálníhopamìového materiálu,jenžnepodléhádeformaci.Tìsnící lamelavymezujeprostor

mezi vraty a nadpražím.
Screeny dokáží automaticky reagovat na intenzitu slunečního svitu i v případě, že nejste doma, chrání také Vaše květiny i
Protiotìrové transparentní pásy
vybavení Vašeho domu, bytu či kanceláře. Díky automatickému ovládání bude Váš dům vypadat stále jako obydlený a to i
a tím i jejich životnost.
v případě, že jste naProtiotìrové
dovolené. transparentní pásy zvyšují odolnost lamel protiruotì

Prosvìtlovací lamela
U rolovacích vrat je možné použití prosvìtlovací lamely s okénky
.
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KOMBINACE LOCKSCREEN S VENKOVNÍMI ROLETAMI
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Pojezdová konzola

Velmi vhodná je kombinace lockscreenů s venkovními
vrata
MINIROL
standardnì osazena pojezdovými konzo
lami
roletami. Při použitíRolovací
těchto dvou
stínících
prvkůjsou
získáte
ještě vyšší komfort vodbourávajícími
zastínění. Přidanouhluènost
hodnotou vrat
bude a zvyšujícími jejich životnost.
také lepší tepelná izolace oken a zabezpečení objektu.

Pohony
Pro rolovacívrataMINIROL jsoupoužíványšpièkovéboènípohonyGFA vyznaèující
se maximálníúèinnostíprovozus možnostídigitálníhosnímánípolohybez jakýchkoli
mechanickýchprvkù.Samotnépohonymajípatentovanouochranuprotiodrolování.
Øízení
Nabídkaøídícíchjednotekje velmiširoká,nejèastìjijsoupoužíványøídícíjednotkys
digitálnímvyhodnocováníma možnostípøipojenívšechbezpeènostních
prvkùstejnì
jako prvkù ovládacích a signalizaèních.
Radar, dálkové ovládání, indukèní smyèka, semafor atd.

Minirol screeny jsou elegantní, moderní a cenově příznivá možnost, jak dokonalým způsobem zastínit
okna na všech typech budov, zvýší Vám obytný komfort a zároveň sníží fakturu na energii.
Minirol screeny jsou určeny především pro exteriérové zastínění, které se provádí pomocí speciální
textilie s téměř neomezenou životností a širokou škálou barevných odstínů. Tato textilie zamezí prudkému slunečnímu záření, průniku tepla i nežádoucím pohledům, a přitom stále zůstáváte v kontaktu s
venkovním prostředím.
Minirol screeny Vám také umožní volbou látky ovlivnit výsledné vlastnosti a vzhled.
Vyznačují se vysokou kvalitou provedení, což zaručuje jejich užití po mnoho let.
A se značkou MINIROL jste si jisti, že máte nejvýhodnější cenu za nejlepší kvalitu.

VARIANTY MINIROL SCREENŮ:
MINIROL LOCKSCREEN
V této variantě je látka uchycena, napnuta a vedena ve speciálních vodících lištách.
Díky tomu je extrémně stabilní a vysoce odolný prosti silnému větru. MINIROL
LOCKSCREEN umožňuje realizaci velice rozměrných screenů. V uzavřené pozici
slouží také jako ochrana proti hmyzu.

MINIROL SCREEN
Jedná se o často používanou variantu, kde je látka volně napnutá mezi spodní lištou a
boxem. Spodní lišta může být viditelná nebo krytá ve spodním lemu látky.

VELIKOSTI BOXŮ:

Maximální velikost screenu pro
box vel. 89 mm

Maximální velikost screenu
pro box vel. 103 mm

MINIROL LOCSCREEN

(š/v) 200 x 240 cm

(š/v) 400 x 300 cm

MINIROL SCREEN

(š/v) 200 x 280 cm

(š/v) 400 x 400 cm

DRUHY OVLÁDÁNÍ:
Motorické
Tento druh ovládání nabízí velký uživatelský komfort. Motor je integrován v trubce
s látkou, je velice tichý a bezúdržbový. Ovládat jej lze standardně pomocí spínače,
můžeme použít i skupinové a centrální řízení, programovatelné hodiny či dálkové
ovládání. Standardně je screen vybaven inteligentním motorem, který lze také velmi
snadně přenastavit pomocí vypínače.

Motorické s dálkovým ovládáním
Nejelegantnějším řešením ovládání MINIROL screen systémů vhodným pro všechny
typy a velikosti rolet je použití speciálních trubkových pohonů. V tomto případě si
můžeme namyslet různé moderní prvky a funkce, které dále zpříjemňují samotné
používání. Nespornou výhodou systému je jeho variabilita, možnost i posléze měnit
nastavení ovládání, přidávat či měnit ovládací prvky. Samozřejmostí je možnost
přenosných dálkových ovladačů, centrální i skupinové řízení, sluneční či větrná čidla,
programovatelné hodiny, exteriérové spínače a další.

Manuálni s klikou
Ovladání klikou je jednodušší variantou, která nevyžaduje elektroinstalaci.

EIGENSCHAPPEN
PARAMETRY
LÁTKYVAN HET DOEK
OF

perforace
Openheid

reflexe

RS

Zon-reflexie
TS

SC

transmise sluneční
energie

SC

TS
RS

TV

Zichtbare
viditelné světelné
lichttransmissie
spektrum

G/tot

Zonnetoetredingsstínící koeficient
AS
factor

absorbce
:

AS

TV
SC

MINIROL LOCKSCREEN
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STANDARDNÍ
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toelaatbaaheid
LÁTEK

DRUHY

Skelné vlákno - látka je vyrobena
ze skelných vláken, ty jsou dále
pokryta povlakem z PVC. Screen
vyroben ze skelného vlákana drží
tvar, není citlivý na vlhkost ani
teplo, má dlouhou trvanlivost a je
stálobarevná.
Polyester - látka je tvořena jemným sí ovinovým vláknem, toto
Zon-absorptie
vlákno je
dále pokryto ohnivz:
dorným povlakem z PVC.

Kromě této standardní
nabídky disponujeme
širokou škálou dalších látek
s různými vlastnostmi.

