VARIETA / VARIETA MINI

VNITŘNÍ LÁTKOVÁ ROLETA

Varieta mini/ Varieta je technicky
i designově velmi vyspělá roleta. Samotný
systém nabízí širokou škálu možností konzoly, montážní proﬁl, tři druhy kazet,
nechybí ani boční vedení, které lze volit
v lanku nebo pomocí vodících lišt. Roleta
se kotví na zeď i strop, a to buď nad
okenní otvor, nebo do okenního otvoru,
ale jen tak, aby nebránila při otevírání
okenních křídel.
Roleta je dodávána ve třech barvách –
bílá, šedá + stříbrný elox, lesklý chrom.
Varieta mini se ovládá pomocí řetízku se
závažím, u typu Varieta lze využít ovládání
motorické. Obě Variety umožňují také
exkluzivní provedení s látkou typu Zebra.
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VARIETA / VARIETA MINI

...dále o výrobku

vnitřní látková roleta

Chrání nejen před slunečními paprsky, ale zajišťuje také soukromí Vašeho domova.
Toto dekorativní stínění interiéru dokáže každou místnost proměnit v útulný a moderní prostor.

KONSTRUKCE

VOLBY PROVEDENÍ

» hliníková hřídel - (Varieta mini)
Ø 30 mm, (Varieta) Ø 42 mm

» otevřené provedení
montáž pomocí konzolí,
hřídel s látkou je viditelná

» látka je volně visící, nebo
vedená v lanku/liště
» díky brzdě lze roletu zastavit
v jakékoliv poloze

» montážní profil (P)
podkladový profil, usnadňuje
instalaci na zeď, nebo strop

» látka je zakončena spodním
ukončovacím profilem

» s kazetou - (PK)
látka je chráněna kazetou
(hranatá, kulatá, designová)

BAREVNÉ PROVEDENÍ

MEZNÍ ROZMĚRY

» bílé, šedé + stříbrný elox,
nebo v lesklém chromu

» Varieta mini
šířka
40 - 200 cm
výška
200 - 280 cm
výška zebra 160 - 250 cm
» Varieta
šířka
40 - 300 cm
výška
300 - 350 cm
výška zebra 280 - 300 cm

LÁTKY

OVLÁDÁNÍ

» široká nabídka čítající
celkem 317 látek

» roletu je možno ovládat
pomocí řetízku nebo
motoricky

» výběr z široké škály jednobarevných, designových nebo
technických látek
» možnost provedení s látkou
ZEBRA - pruhy s dvojí propustností světla

Pro další informace o produktech ﬁrmy SERVIS CLIMAX a.s. kontaktujte našeho
nejbližšího obchodního partnera. Kompletní nabídku, včetně technické podpory,
naleznete na internetových stránkách www.climax.cz

