EXTERNÍ VERTIKÁLNÍ ROLETOVÝ SYSTÉM

MINISCREEN
MINISCREEN® 63 • MINISCREEN® 83 • MINISCREEN® 100

®

MINISCREEN

Miniscreen je kompaktní systém rolet, který dobře vyhovuje modernímu
designu. Systém byl vyvinut v souladu s aktuálními normami a výborně
se integruje do koncepce zdraví prospěšné stavby.
Miniscreen je synonymem maximálního komfortu za minimální cenu. Je vyráběn
na míru s použitím speciálních látek, které zabraňují průniku solárního záření
do interiéru.
Výborně ovládá a kontroluje světlo a teplo. Používá se v rámci velkých projektů,
jako i v jednotlivých privátních bytech.
Systém může být instalován s tradičními hliníkovými vodítky nebo s jednoduchými
vodícími lanky.
Může být montován dvěma způsoby:
- profilový rám na bočních hliníkových vodítkách
- rám zavěšený pomocí montážních třmenů
Všechny látky ochranné clony mají vysoký koeficient ochrany proti slunečnímu záření
a přináší příjemnou teplotu a osvětlení ve Vašich obytných nebo pracovních místnostech.
Látky jsou vyrobeny z látek Soltis a Screen a také existuje široká paleta interiérových
pláten pro úplné zatemnění.
Miniscreen může být ovládan jak manuálně tak elektricky.
Miniscreen je vyráběn až do max. šířky 3,80 m a do max. výšky 4,00 m. Na plochy větších
rozměrů, může být sdružen maximálně ze dvou částí, kde jedna část obsahuje elektrické
ovládání.
Kazeta rolety a vodící profily se vyrábí standardně v těchto barvách RAL:
perlově bílá, antracitová, hnědá, krémová, hliníková, bílá, sněhově bílá.
Na přání zákazníka je možný výběr ze všech barev RAL.

www.pelz.cz

TECHNICKÉ MOŽNOSTI
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KOMPLEXNÍ ŘEŠENÍ NA NEJVYŠŠÍ ÚROVNI SPOJENÉ S DLOUHOLETOU
PRAXÍ, TO JSOU SYSTÉMY SOLÁRNÍ OCHRANY OD NAŠÍ SPOLEČNOSTI

Firma PELZ cz s.r.o. byla založena v roce 1998. V dobách svého vzniku se
orientovala pouze na dodávky průmyslových stínících systémů a v roce 2000 začala
produkovat i prosvětlovací prvky a od roku 2002 i výrobu konstrukcí z ušlechtilých
materiálů.

V oblasti solární ochrany společnost nabízí pouze externí systémy s orientací na
průmyslové aplikace těchto systémů. Stěžejními produkty v této skupině
pernamentní solární ochrany jsou solární laky aplikované na plastové prosvětlovací
výplně střešních světlíků a bočního prosklení a speciální folie SG-220-XPL určené
pro aplikaci na plastové plochy.

Od roku 2003 nabízíme našim zákazníkům v této oblasti také variabilní
prvky stínění, zaměřené především na variabilní stínící systém VARIOSCREEN
s celoplošně napnutou látkou SOLTIS. Tento systém je určený na ochranu před
nežádoucími účinky slunečního záření ze střešních obloukových nebo sedlových
a světlíků. Velmi účinný je také na střechách zimních zahrad.

V oblasti prosvětlovacích systémů se specializujeme na dodávky a montáž přístřešků,
zasklení, pergol a zimních zahrad. Pro tyto účely používáme kvalitní vícekomorové
desky. Konstrukce přístřešků a ostatních prosvětlovacích prvků jsou výhradně ze slitin
hliníku, aby bylo možné zaručit konečnému zákazníkovi vysokou užitnou hodnotu
a dlouhou záruku.

Naše společnost se také zabývá výrobou konstrukcí z ušlechtilých materiálů
(slitiny hliníku, nerez a ostatní) dle dodané výkresové dokumentace.

Rozmanitost a schopnosti projekčního týmu firmy PELZ cz s.r.o jsou zárukou
správného řešení Vašeho stavebního projektu.
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