gördülékeny árnyékolás
-szalagfüggöny-

SZALAGFÜGGÖNY

A szalagfüggöny mint árnyékolástechnikai
rendszer elegáns választás irodákházak,
konferencitermek és még családi házak,
lakások számára is.

Az árnyékolás funkcióján túl, térelválasztóként is funkciónálhat.
Mivel kiválóan működik nagy szélességekben is, tágas terek megosztására alkalmas.
Két fő részből épűl fel, a karnis sínből és
a rajta elhelyezkedő lamellákból. A térbe
bejutó fény szabályozható a függőleges
lamellák állításával. Bezárt állapotban
az árnyékoláson túl a szoba intimitását is
biztosítja. A szabad kilátás érdekében a
lamellákat elhúzhatók, de el is forgathatók.
Elhúzott állapotban a gyűjtésnél a lamellák
kis helyet foglalnak.
Széles textil és szín választékunk közül
van lehetőség, hogy mindenki megtalálja a
saját izlésének legmegfelelöbb alapanyagú,
méretű, színű és mintázatú lamellát.
Működését tekintve a kézi működtetés a
legelterjetteb, de akár motorizálható is.
Kézi müködtetés esetén exklúziv design
súlyokkal lehet ellátni a szalagfügönyt.
A szalagfüggöny szerelhető ablaknyílássba,
más néven kávában, mennyezetre, oldalfalra, de ferde és ívelt síkra is.

Lamellák
A lamellák UV stabil anyagból speciális
portaszító réteggel kezelt anyagból készülnek.
A portaszító rétegnek köszönhetően nehezen
koszolódik.
Számos típust kínálunk, különböző anyagokból, változatos mintázattal és színvilággal.
Egyéni ízlés kialakításához a lemella lehet
127 mm, 89 mm, 63 mm és 250 mm széles is.

Textilek
Különböző textúrájú és széles színválasztékú fényáteresztő,
fényzáró és lángálló lamellákkal állunk megrendelőink rendelkezésére. A lamellák akár textúrájukban, akár színükben
tetszés szerint kombinálható, ezzel teret adva minden design
képzeletnek. Változatos színek ötvözése egy karnison belül
vitalitást kölcsönöz otthonában.
A lamellák tekeredését, deformálódását az aljukba fűzött
súlyok gátolják, amelyeket egy lácsor kapcsol össze.

Lamellák gyűjtése

Kezelőhöz való gyűjtés

Kezelő ellentétes oldalához való gyűjtés

középre való
gyűjtés
Kezelőhöz
való
gyűjtés

Két oldalra való gyűjtés

Szakaszos gyűjtés

Ferde síkú gyűjtés

A lamellák függöleges tengely körül közel
180 fokban elforgatható, így hatékonyan szabályozható
a bejutó fény. Teljes elhúzás esetén a lamellák gyűjtési
poziciója opciónálisan lehetségess a kezelőhöz, a
kezelő ellentétes oldalához, kétoldalra, középre vagy
akár szakaszosan is. Ferde karnis megoldásnál a legnagyobb felé gyűjtödnek a lamellák.

Különlegességek
Dekoratív és kretív megoldások.

A spagetti függönyön akár át is sétálhat, hisz nincs a
lamellák aljában sem súly, sem összekötő gyöngylánc.
A spagetti lamellák 89 mm szélesek és akár 300 cm
egybefüggő függönyt is lefedhetnek.
Nyomtatott szalagfüggöny.
Ha a tengerparton akarja érezni magát, vagy a cég
logóját látná viszont kíválló megoldás a nyomott
szalagfüggöny. Kíválló reklámhordozó, egyedi
megoldások valósíthatók meg.

Függöny karnisok
A karnisok húzott alumínium profilból, alapszínként
fehérre szinterezve készülnek. Felár ellenében
a karnis bármely RAL színskála szerinti színre
átfesthető.

ledsorral szerelt karnis

ívelt karnis

standard karnis

Többféle karnis típust különböztetünk meg. A generációs
igények alakulásának megfelelően standard, ívelt és
opcionálisan beépitett ledsorral szerelt karnisok közül
válogathatunk. A szalagfüggöny felhasználási területét
tovább növeli, hogy hajlíthatók ezáltal ívelt felületen is
alkalmazhatók.

Rögzítés
A szalagfüggöny szerelhető mennyezetre,
ablaknyíllásba másnéven kávába, oldalfalra,
egyenes és ferde síkra egyaránt.

Állmennyezeti klipsz

Oldalfali konzol

klipsz

A rögzítés történhet klipsz vagy oldalkonzól segítségével.
Alapból fehérre színterezett rögzítési megoldások A RAL
színskála bármely színére átfesthetők.
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