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Nadčasové venkovní screenové rolety vám
dopřejí dokonalé soukromí
Moderní stínící technika se může pyšnit mnoha funkcemi i efektním
designem. A screenové rolety nejsou výjimkou, ba naopak. Tento typ
rolet má oproti dalším typům stínění jednu velkou výhodu, kterou je
poskytnutí dokonalého soukromí díky speciální tkanině. Jaké beneﬁty
vám screenové rolety přinášejí?

1. Ochrana proti zvědavým pohledům
Hlavní předností screenových rolet oproti ostatní stínící technice je schopnost zajistit soukromí
při pohledu zvenku do budovy a zároveň umožnit výhled z okna. To je způsobeno speciální
technickou tkaninou vyrobenou ze skelných vláken potažených PVC vrstvou. Tuto vlastnost
oceníte především v bytech, domech či kancelářích s okny orientovanými do frekventované ulice
nebo v husté zástavbě, kde si lidé doslova vidí do oken.

2. Schopnost termoregulace
Předokenní stínící techniku oceníte v každém ročním období. V létě se postará o eliminaci tepla v
horkých dnech ještě předtím, než sluneční paprsky dopadnou na okno. V zimě chrání okno před
pronikáním chladu do interiéru, čímž se stará také o úsporu nákladů za vytápění.

3. Vysoká odolnost a životnost
Venkovní screenové rolety díky své odolnosti ochrání okna proti negativním vlivům, ať už jde o
silný vítr, výkyvy teplot nebo nadměrnou vlhkost. Technologie výroby tkaniny zajišťuje i dlouhou
životnost.

4. Široké spektrum využití
Využít lze tento typ stínící techniky jak pro klasická okna, tak i pro velké plochy např. na terasu,
střešní okna a dokonce i zahradní pergolu nebo zimní zahradu.

5. Jednoduchá údržba
Čištění screenových rolet je snadné, ale pro udržení co nejdelší životnosti musí být šetrné. Optimální
je použít měkký hadřík namočený do mýdlového roztoku, jemně setřít a opláchnout čistou
vodou. V případě usazeného prachu je možné rolety vysát vysavačem opatřeným jemným nástavcem
určeným na žaluzie.

6. Moderní design
Vzhled tzv. screenů je opravdu nadčasový. Hodí se jak na starší budovy, tak i nejmodernější objekty.
Navíc si lze vybrat z mnoha barev a odstínů dle individuálního vkusu.

Kam se screenové rolety nehodí?
Navzdory mnoha výhodám, které screenové rolety přinášejí, nejsou vhodné tam, kde potřebujete
zajistit úplné zatemnění. Tento typ stínící techniky omezuje množství pronikajících slunečních
paprsků a rozptyluje je, ale není určen pro jejich plnou eliminaci.

