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POHODLIE V ČASE
I NEČASE
Každý má rád veľa denného svetla vo svojom domove počas dňa. Tým sa samozrejme
zlepšuje vaša telesná i duševná pohoda a zároveň sa znižuje energetická spotreba v dome.
Nielenže tým ušetríte na osvetlení, ale v zimných mesiacoch vám bude znížené množstvo
slnečného žiarenia naďalej poskytovať dostatočný ohrev bez zbytočných nákladov, čo
znamená, že ušetríte na energiách.

Účinná a dynamická vonkajšia ochrana pred slnkom v podobe vetruodolných
protislnečných roliet vám umožní využívať výhody oboch svetov. Príjemný pocit a sviežosť
v lete a pekne teplo v zime. A to všetko bez toho, aby ste čo i len na chvíľu stratili výhľad
do vašej záhrady.

ÚVOD I 5

To má však zároveň i slabú stránku. V horúcich dňoch sa napríklad vo vnútri neúnosne
oteplí, keďže slnko svieti priamo na veľké okná, čím sa dom prehreje. Ďalšími dôsledkami
sú nepríjemné odrazy slnečných lúčov na obrazovkách a vyblednutie nábytku či doplnkov
v interiéri.

PREČO PRÁVE PROTISLNEČNÁ
OCHRANA ZNAČKY RENSON® ?

MINIMALISTICKÝ DIZAJN
Vzhľad a dizajn našich produktov podlieha inováciám. Bezproblémové
včlenenie, skryté montážne diely, trvácne materiály a inteligentné riešenia
zabezpečujú dokonalý hotový výrobok, ktorý je možné začleniť do akéhokoľvek typu domova.
NEKONEČNÉ MOŽNOSTI ÚPRAV PODĽA POŽIADAVIEK ZÁKAZNÍKA
Vďaka dizajnu našich výrobkov a početným možnostiam, ktoré poskytujú,
vám vieme ponúknuť riešenia šité na mieru, či už pri modernizácii domova
alebo novej výstavbe, a to od slnečných clôn neviditeľne včlenených do
vášho domova až po konštrukčné systémy chrániace pred slnkom nádherne dotvárajúce váš domov.
SKUTOČNÁ JEDNODUCHOSŤ POUŽÍVANIA A ÚDRŽBY
Dizajn našich produktov nie je len zárukou jednoduchého používania. Toto
prevedenie si zachováva svoje vlastnosti mnoho rokov, a to za akéhokoľvek počasia.
To je dôvod, prečo sú tieto produkty vyrobené z tých najkvalitnejších a
najtrvácnejších materiálov, aby ste si ich vedeli užívať mnoho rokov od
zakúpenia pri minimálnej potrebe údržby.

ÚVOD I 7

ÚVOD I 6

VYSOKÁ KVALITA A TRVÁCNOSŤ
Spoločnosť Renson® určuje trendy a je zároveň špičkovým výrobcom pre
prirodzené vetranie, vonkajšiu ochranu pred slnkom a pobyt vonku v rámci
Európy. Všetky naše vysokokvalitné produkty sa vyrábajú v Belgicku a sú
testované za tých najprísnejších podmienok.
To nám umožňuje zaručiť optimálnu kvalitu. Naša sieť náležite vyškolených
„ambasádorov“ (rozumej zástupcov v krajinách celého sveta) zaručuje
bezproblémové služby, inštaláciu a popredajný servis. Náš profesionálny
prístup pokrýva každý aspekt nášho podnikania.

Loggiawood®

3 SPÔSOBY AKO SA
CHRÁNIŤ PRED SLNKOM

VONKAJŠIA OCHRANA PRED
SLNKOM
Ide o najefektívnejší spôsob predchádzania tomu, aby lúče slnka prenikli sklom.
Množstvo privádzaného prirodzeného
svetla a tepla je možné regulovať v závislosti od situácie. Dynamická ochrana pred
slnkom vám taktiež pomáha zabiť dve
muchy jednou ranou. V zime si viete naplno užívať ohrev zabezpečený slnečným
žiarení, zatiaľ čo ste v lete chránení pred
prehrievaním interiéru.

SKLO S REGULÁCIOU PRECHODU SLNEČNÉHO ŽIARENIA
Je pravdou, že ani toto nezabráni tomu, aby sa interiér domu
neprehrieval. Nanešťastie sa týmto riešením zároveň obmedzuje množstvo preniknutého slnečného svetla počas zimných
mesiacov, čo zároveň znamená menej tepla získaného zo slnečnej energie. Ďalším nedostatkom je zmena sfarbenia presklenia, keďže sklo s reguláciou prechodu slnečného žiarenia nie
je priezračné sklo.

ÚVOD I 9
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INTERIÉROVÁ OCHRANA PRED SLNKOM
Závesy, vnútorné rolety alebo závesy sú vynikajúcim a relatívne lacným riešením na blokovanie slnečného svetla. Tie
však nie sú konečným riešením, keďže interiérová ochrana
pred slnkom začína blokovať teplo až potom, čo prenikne do
vašeho domu alebo bytu. Tým sa stáva táto forma ochrany
menej účinná.

Slidefix®

Nočné chladenie
prirodzeným vetraním
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Fixscreen®

> 30%

Európanov trápi prehrievanie ich
domovov.

Vedeli ste, že kombináciou vonkajšej
protislnečnej ochrany a chladením pomocou vetrania v noci môžete udržiavať
teplotu v interiéri pod kontrolou po celý
rok? To je možné dosiahnuť bez potreby
nainštalovania klimatizačnej jednotky s
vysokou spotrebou energie.

Fixscreen®

VÝHODY VONKAJŠEJ
PROTISLNEČNEJ OCHRANY

POHODLIE
Ľudia v priemere
trávia až

90%

ÚVOD I 13
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času v interiéri.
Takže je logické, že chceme veľa
denného svetla a príjemnú
teplotu, aby sme
sa mohli cítiť
dobre.
Pri zachovaní si výhľadu a optimálnom
dennom svetle budete dosahovať o

Dynamická
protislnečná ochrana ponúka
oveľa viac ako len

25%

36%

lepší psychický výkon.

úsporu na chladení.

Adekvátne prirodzené
svetlo zvyšuje o

18%

vašu produktivitu,
zlepšuje náladu a biorytmus
a predchádza stresu.

Slidefix®

Nočné chladenie
prirodzeným vetraním
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Fixscreen® Minimal

-10°C

Regulujte slnečné teplo a zabráňte prehrievaniu.
Vedeli ste, že vonkajšia ochrana pred slnkom v do
movoch Západnej Európy dokáže zabezpečiť teplotný rozdiel až -10 °C?

DIZAJN
Vynikajúca flexibilita

Fixscreen®

Vzhľad a pocit, ktorý plne
rezonuje s vaším domovom.

Štýlová povrchová úprava
Všetky diely sú vyrobené z
extrudovaného hliníka s čistými
minimalistickými líniami.

Protislnečné rolety Renson®
sa dokážu dokonale prispôsobiť
architektúre vášho
domova.

Riešenie pre všetko
Vďaka množstvu dostupných
inštalačných aplikácií, je možné
akúkoľvek budovu vybaviť
protislnečnou ochranou.
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ÚVOD I 16

Vyberte si to správne riešenie,
a to v závislosti od vášho vkusu
a architektúry domu.

Loggiawood®

ÚVOD I 19
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Fixscreen®

TRVÁCNOSŤ
Trvácnosť a funkčnosť našich produktov
podlieha nadštandardnému testovaniu.

Aj keď majú naše výrobky osvedčenie CE,
spoločnosť Renson® ide ešte ďalej a testuje svoje
produkty v reálnych podmienkach a v špeciálnych
veterných tuneloch.
Tieto nadštandardné testovacie postupy, ktoré sa
realizujú za tých najnáročnejších poveternostných
podmienok, umožňujú spoločnosti Renson® poskytovať
tie najvyššie záruky.

Nočné chladenie
prirodzeným vetraním

Protislnečné prvky typu Sunclips®

KTORÚ VONKAJŠIU PROTISLNEČNÚ
OCHRANU POUŽIŤ?
PROTISLNEČNÉ VONKAJŠIE ROLETY (STRANA 23)
Chcete neviditeľnú vonkajšiu protislnečnú ochranu? Potom vám vrelo odporúčame použiť
protislnečné rolety. Dnes je už možné kastlíky a bočné vodiace lišty esteticky včleniť do
fasády a to tak, aby boli takmer neviditeľné.
KONŠTRUKČNÉ SYSTÉMY CHRÁNIACE PRED SLNKOM (STRANA 91)
Hliníkové markízy nad oknami podobne ako žalúzie a posuvné panely pred oknami zvyšujú atraktívnosť budovy. Môžu taktiež zvýrazniť konkrétne línie, tvary a prvky, na ktoré pritiahnu pozornosť.

OBJAVTE KONCEPCIU DOMU RENSON!
Každú prvú sobotu v mesiaci od 9.00 do 12.00 iba na základe dohodnutého stretnutia.
O stretnutie môžete požiadať na stránke: www.renson.eu, kde môžete získať ďalšie informácie. Upozornenie : Predvádzací dom sa nachádza v Belgicku.

Protislnečné rolety
typu Slidefix®

ÚVOD I 21

ÚVOD I 20

Protislnečné rolety
typu Fixscreen®

PROTISLNEČNÉ ROLETY
Slnko je prirodzeným zdrojom tepla a
dostatočné slnečné svetlo vám zabezpečí všeobecný pocit pohody.
Nadmerné jasné slnečné svetlo však
môže naopak spôsobiť nepohodlie. A
vtedy je nutná zmena. Priesvitná slnečná clona na oknách vášho domu z
vonkajšej strany bude znamenať, že si
budete môcť užiť výhody slnka po celý
rok bez toho, aby ste si kazili výhľad z
domu.

UŽÍVAJTE SI PRIRODZENÉ
A JASNÉ DENNÉ SVETLO
Fixscreen®

PROTISLNEČNÉ ROLETY I 25

PROTISLNEČNÉ ROLETY I 24

Fixscreen®

Všetci chceme prirodzené denné svetlo. Kombinácia dynamickej exteriérovej
ochrany a priezračného skla vám umožní
užívať si vo vnútri domu maximálne
množstvo prirodzeného denného svetla
prechádzajúceho oknami.

PRÍJEMNÁ
TEPLOTA V INTERIÉRI

Fixscreen®

PROTISLNEČNÉ ROLETY I 27

PROTISLNEČNÉ ROLETY I 26

Fixscreen®

Regulujte teplotu vo vnútri a predchádzajte prehrievaniu. Vďaka dynamickým protislnečným roletám môže
byť teplota vo vnútri domu až o 10 stupňov nižšia ako
je vonkajšia teplota.

Fixscreen®

SÚKROMIE
Fixscreen®

PROTISLNEČNÉ ROLETY I 28

Fixscreen®

Užívajte si súkromie po celý deň. Aj
napriek tomu, že si zachováte dokonalý
výhľad do záhrady, do vášho domu
zvonku nikto neuvidí.

PROTISLNEČNÉ ROLETY I 29

Fixscreen®

CELKOVÉ POHODLIE
Fixscreen®

PROTISLNEČNÉ ROLETY I 31

PROTISLNEČNÉ ROLETY I 30

Panovista® Max

Panovista® Max

Príjemné večery, 100 % súkromie po celý deň s dokonalým výhľadom do záhrady.

Fixscreen®

PROTISLNEČNÉ ROLETY I 33

PROTISLNEČNÉ ROLETY I 32

A DOKONALÁ
HARMÓNIA

Fixscreen®

Vysoké alebo široké okná, pevné, posuvné alebo rohové okná: Spoločnosť
Renson® vám dokáže ponúknuť dokonalé tieniace zariadenia pre všetky okná na
novom či modernizovanom dome.

Topfix®

PROTISLNEČNÉ ROLETY I 35

PROTISLNEČNÉ ROLETY I 34

Fixscreen®

NEVIDITEĽNÉ
ZAČLENENIE
Staviate si nové bývanie? Potom je možné nainštalovať protislnečné tienenie do exteriéru tak, aby boli takmer neviditeľné. Okrem toho môžete
ľahko prispôsobiť povrchovú úpravu kastlíka a vodiacich líšt tak, aby sa
zladili s vašimi oknami. Dokonca i spodná tyč sa bez stôp stratí v kastlíku pri vytiahnutí. Stručne povedané, dosiahnete maximálne prirodzené
denné svetlo a výhľad pri minimálnom vplyve na prevedenie fasády.

ŠTÝLOVÁ
POVRCHOVÁ ÚPRAVA

PROTISLNEČNÉ ROLETY I 37

PROTISLNEČNÉ ROLETY I 36

Fixscreen® Minimal

Minimalistický dizajn sú hlavným bodom nového sortimentu Fixscreen
Minimal.

PROTISLNEČNÉ ROLETY I 39

PROTISLNEČNÉ ROLETY I 38

OCHRANA PRED
ZLODEJMI PRE VÁŠ DOM?

Fixscreen®

Keď nie ste doma, môžete si naprogramovať
vašu automatiku a ochranu pred slnkom tak,
aby sa vytvoril dojem, že doma niekto je.

PROTISLNEČNÉ ROLETY I 41

PROTISLNEČNÉ ROLETY I 40

Fixscreen®

KLASIKA JE
VŽDY NADČASOVÁ
Dokonca aj neskôr môžete dokonale začleniť do vášho
domu povrchovo priznané protislnečné rolety. Môžete
si ich vybrať v tej istej farbe ako je povrchová úprava na
oknách, aby boli takmer neviditeľné. Vyberte si z dvoch
tvarov kastlíkov (prevedenie hranaté alebo zaoblené)
v dokonalom súlade s vaším domovom. Sú dostupné
taktiež v alternatíve poháňanej slnečnou energiou a
preto nie je potrebná žiadna inštalácia kabeláže.

UŽÍVAJTE SI
SVOJU VERANDU

PROTISLNEČNÉ ROLETY I 43

PROTISLNEČNÉ ROLETY I 42

Topfix®

Je vám príliš teplo v lete, rozčuľuje vás
svetlo a odrazy? Osaďte protislnečné rolety
ponad sklo na vašu verandu a ešte viac si
užívajte tento dodatočný životný priestor.

PROTISLNEČNÉ ROLETY I 45

PROTISLNEČNÉ ROLETY I 44

Fixscreen®

ŽIADNY
OTRAVNÝ HMYZ
Viete o tom, že vďaka vonkajšej rolete sa do vnútra
nedostane hmyz? Na clone nie sú žiadne otvory, cez
ktoré by hmyz mohol prejsť, čo znamená, že môžete
nechať okná otvorené po celý čas a užívať si čerstvý
vzduch bez akýchkoľvek obáv.

PROTISLNEČNÉ ROLETY I 47

PROTISLNEČNÉ ROLETY I 46

DOKONALÉ ZATEMNENIE
VAŠEJ SPÁLNE

Vďaka našej technológii Fixscreen je náš sortiment
roliet Fixscreen Minimal dokonalým riešením pre úplné
zatemnenie vašej spálne. Okrem toho je možné pekne
ho skryť.

PROTISLNEČNÉ ROLETY I 49

PROTISLNEČNÉ ROLETY I 48

Fixscreen®

JEDINEČNOSŤ DANÁ
TECHNOLÓGIAMI
Dôkladne napnuté protislnečné rolety, ktoré odolajú
vetru do 130 km/hod., jedinečné vlastnosti, ktoré
umožňuje technológia Fixscreen a technológia
Smooth (pozri strana 66).

TÁ NAJLEPŠIA ZÁRUKA
ZALOŽENÁ NA
ROZSIAHLOM TESTOVANÍ
Fixscreen®

Fixscreen®

PROTISLNEČNÉ ROLETY I 51

PROTISLNEČNÉ ROLETY I 50

Fixscreen®

Protislnečné vonkajšie rolety spol. Renson® sú testované vo veterných tuneloch a v teréne, kde sú vystavené podmienkam skutočného používania. Je to ďaleko nad rámec toho, čo požadujú platné normy. To je
dôvod prečo nájdete produkty Renson® medzi výrobkami s najlepšou zárukou na trhu.

JEDINEČNÉ
RIEŠENIA

PROTISLNEČNÉ ROLETY I 53

PROTISLNEČNÉ ROLETY I 52

Slidefix®

Bočná exterirérová roleta typu
Slidefix zaistí, že budete môcť naďalej používať prechod cez posuvné
okno na terasu.

PÔŽITOK NIELEN DNES,
ALE AJ ZAJTRA

PROTISLNEČNÉ ROLETY I 55

PROTISLNEČNÉ ROLETY I 54

Panovista® Max

Investovaním do protislnečných roliet
Renson® si vyberáte trvácne a kvalitné výrobky s dokonalým napnutím, ktoré vám
poslúžia nielen dnes, ale aj v budúcnosti.

PROTISLNEČNÉ ROLETY I 57

PROTISLNEČNÉ ROLETY I 56

RIEŠENIE
NA VŠETKO

Fixscreen® voľne stojacia
vonkajšia roleta

Protislnečné rolety je dokonca
možné začleniť aj do drevených
prístreškov na autá.

PROTISLNEČNÉ ROLETY I 59

PROTISLNEČNÉ ROLETY I 58

VŠESTRANNÉ
RIEŠENIA

Fixscreen® voľne stojacia
vonkajšia roleta

Drevené prístavby a domčeky pri bazéne
je taktiež možné vybaviť roletami. V snahe
zachovať maximálny výhľad na záhradu je
možné naše rolety vyrobiť aj priehľadné.

UŽÍVAJTE SI
PROTISLNEČNÚ
OCHRANU V
EXTERIÉRI

PROTISLNEČNÉ ROLETY I 61

PROTISLNEČNÉ ROLETY I 60

Fixscreen® voľne stojaci

Začleňte rolety do prostredia a užívajte si
zastrešenú terasu po celý rok, chránení
pred nadmerným slnečným svetlom,
hmyzom a vetrom. Zabezpečí vám to aj
dodatočné súkromie vo vašom domove.

VÁŠ BALKÓN, ĎALŠÍ
VONKAJŠÍ PRIESTOR
Zmeňte svoj balkón na dodatočný vonkajší priestor, na ktorom si
budete môcť užívať každý jeden deň podľa vlastného uváženia,
pričom budete chránení pred slnkom, nepríjemným hmyzom a
budete v úplnom súkromí.

PROTISLNEČNÉ ROLETY I 63

PROTISLNEČNÉ ROLETY I 62

Fixscreen®
Voľne stojaca roleta

VERTIKÁLNE
SLNEČNÉ CLONY
Vertikálne protislnečné rolety sú dokonalým riešením pre všetky vaše
štandardné, rohové či posuvné okná
vyrobené z akéhokoľvek typu materiálu. Zároveň sú však ideálne ako samostatne stojace riešenie pre váš balkón,
existujúce zastrešenie terasy či prístrešok na auto.

SORTIMENT VERTIKÁLNYCH
PROTISLNEČNÝCH ROLIET

Inteligentná vnútorná zipsová koľajnica
odolná proti vetru má taktiež patentovanú koextrudovanú vrstvu odolnú
proti opotrebeniu. Ide o technológiu
Smooth. Tá zaručuje extrémne hladkú
manipuláciu a odolnosť proti vetru.

Trvácnosť, hladký a
tichý pohyb vďaka
technológii Smooth

Symetrický zips
zabezpečuje vysokú
odolnosť proti vetru
do 130 km/hod.!

ZÁRUKA ODOLNOSTI PROTI VETRU DO 130 KM/HOD.
Testy monitorované nezávislým testovacím laboratóriom preukázali, že je rad Fixscreen
schopný odolávať vetru extrémnych rýchlostí, čo znamená, že je spol. Renson® schopná
garantovať odolnosť proti vetru o sile až 130 km/hod. (pri zatiahnutej rolete). To odpovedá
sile hurikánu stupeň 12 podľa stupnice Beaufort.
Skúška vo veternom tuneli

Technológia
Fixscreen

Ochrana pred slnkom
neschopná odolať vetru o sile
30 km/hod.

Fixscreen
pri 130 km/hod.

VERTIKÁLNE PROTISLNEČNÉ ROLETY I 67

VERTIKÁLNE PROTISLNEČNÉ ROLETY I 66

Robustná vodiaca lišta

Renson®, priekopnícka a vedúca spoločnosť na trhu so protislnečnými roletami, vyvinula
technológiu Fixscreen. Táto technológia sa stala štandardom pre vertikálne a horizontálne protislnečné rolety v tomto odvetví. Vďaka svojmu geniálnemu zipsovému systému je
roleta vetru odolná bez ohľadu na polohu osadenia bočných vodiacich líšt. Zároveň je v
zatvorenej polohe schopná poskytnúť ochranu pred hmyzom.

MALÉ OKNÁ? MALÉ ROLETY...
Je samozrejmé, že by ste si počas dňa vo svojom dome radi užívali maximálne možné
denné svetlo. To je možné splniť už dnes tak pri veľkých, ako aj „malých“ oknách. Ale čo
ak bude počas horúcich dní teplota v interiéri neznesiteľná? Práve vonkajšie rolety sú v
tomto prípade tým najúčinnejším riešením, pretože zabránia tomu, aby sa slnečné svetlo
dostalo ku sklu vašich okien. Najlepšie na tom je, že pomocou novinky na trhu, technológie Fixscreen Minimal, nebudete musieť nikdy robiť kompromisy medzi dokonalým
a moderným vzhľadom a pohodou vášho domova. Vďaka len 2 cm širokým bočným vodiacim lištám a ešte tenším kastlíkom na látku sú takmer neviditeľné, zatiaľ čo vám vaša
vetruodolná a dynamická slnečná clona umožní užívať si príjemnú teplotu v interiéri po
celý rok. V kombinácii s tichým motorom a zatemňovacou látkou je tento výrobok taktiež
ideálnym riešením pre úplné zatemnenie spálne zvnútra.
SORTIMENT VERTIKÁLNYCH VONKAJŠÍCH ROLIET
Existujúce okná

Nové okná

Samostatne stojace
riešenie

✔✔
✘

✔
✔✔

✔✔
✔✔

Prichytenie k
povrchu okna

Fixscreen Minimal
®

Skryté osadenie

Prichytenie k povrchu
• Minimálny vplyv na architektúru domu
• Minimálna veľkosť kastíka
• Minimálna bočná vodiaca
lišta so šírkou len 20 mm
• Tichý motor k dispozícii
na použitie v interiéri

Skryté riešenie
• Minimálna veľkosť kazety
z dôvodu estetického
včlenenia produktu do
fasády
• Luxusný dizajn
• Jedinečné riešenia pre
minimalistické okná,
vrátane úplne samostatne
stojacej bočnej vodiacej
lišty
• Tichý motor k dispozícii
na použitie v interiéri

Samostatne stojace
riešenie
• Je možné ho použiť aj bez
okien za roletou
• Je možné ho zabudovať
do zastrešenia terasy,
prístrešku na auto alebo
balkónu.
• Záruka odolnosti proti
silným vetrom do 100 km/
hod.

VERTIKÁLNE PROTISLNEČNÉ ROLETY I 69

VERTIKÁLNE PROTISLNEČNÉ ROLETY I 68

FIXSCREEN® MINIMAL

FIXSCREEN®
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Fixscreen

Existujúce okná

Nové okná

Samostatne stojace
riešenie

Prichytenie k povrchu

✔✔

✔

✔

Skryté osadenie

✘

✔✔

✔

®

Prichytenie k povrchu
okna
• Estetická inštalácia pred
oknami
• Teraz dostupné aj vo
verzii rolety poháňanej
solárnou energiou

Skryté osadenie
• Neviditeľné riešenie
• Možné veľké povrchové
plochy

Samostatne stojace
riešenie
• Je možné ho použiť aj
bez okien umiestnených
za alebo pred roletou.
• Je možné ho začleniť
do zastrešenia terasy,
prístrešku na auto alebo
balkónovej konštrukcie.
• Taktiež možnosť včlenenia priehľadného
okna.
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SORTIMENT VERTIKÁLNYCH VONKAJŠÍCH ROLIET

FIXSCREEN® 100 SOLAR

Fixscreen® Solar
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OCHRANA PRED SLNKOM BEZ STAVEBNÝCH PRÁC
Fixscreen 100 Solar je vetruodolná povrchovo inštalovaná vertikálna vonkajšia roleta na
solárny pohon. Solárny článok nainštalovaný na prednú stranu kazety poháňa autonómne riadenie clony, vďaka čomu nevzniká potreba samostatnej elektrickej kabeláže. Túto
vetruodolnú clonu je preto ľahké nainštalovať na vaše okno bez nutnosti akýchkoľvek stavebných prác potrebných na inštaláciu elektrickej kabeláže. Fixscreen 100 Solar je preto
ideálnym riešením pri modernizácii, pričom je možné dosiahnuť maximálnu povrchovú
plochu až do 10,8 m2.

Fixscreen®

Fixscreen 100 Solar si teraz môžete na inštaláciu na
fasádu objednať spolu so samostatným solárnym
článkom a batériou. To umožní, aby bol solárny
článok nainštalovaný na rôzne miesta na fasáde, kde
je schopný zachytiť viac slnečného svetla.

FIXSCREEN® MONO AKEVO
OCHRANA PRED SLNKOM A AKUSTIKA
Vďaka integrovanej akustickej pene je vonkajšia roleta identická s roletou s integrovaným
vetraním Fixscreen Mono AKEVO ideálna na fasády vystavené nadmerným hladinám hluku.
Pokiaľ ide o rozmery, je možné ju dokonale
kombinovať s Fixvent Mono AKEVO.
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Fixvent® Mono AKEVO
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Fixscreen® Mono AKEVO

FIXVENT® MONO AKEVO
OCHRANA PRED SLNKOM, AKUSTIKA A
VETRANIE
Fixvent Mono AKEVO poskytuje nielen ochranu
pred slnkom, ale taktiež vetranie pri zatvorených oknách. Zároveň sa za ňou nevytvára
prievan, a to vďaka samoregulačnému ventilu,
ktorý reaguje na rozdiely v tlaku. V prípade, že
je roleta vybavená zatemňovacou látkou, ide
taktiež o dokonalé riešenie pre spálne.

PANOVISTA® (MAX)

Panovista® Max

SORTIMENT CLÔN PRE ROHOVÉ OKNA TYPU SKLO NA SKLO
Čo je ešte horšie ako pohľad na nevzhľadné hliníkové bočné vodiace lišty na vašom rohu
typu sklo na sklo alebo typu posuvných okien, ktoré potrebujú protislnečnú ochranu? Či
dokonca na káblové vodiace prvky na rohoch skla? Našťastie máte k dispozícii Panovista
a Panovista Max, ktoré taktiež zaistia, že nebudete musieť obetovať ani svoj panoramatický výhľad.

Panovista
Panovista s menšou kazetou má samostatné
rohové rolety.
Maximálna šírka 4 000 mm na každej strane
a maximálna výška 2 800 mm pri maximálnej
celkovej povrchovej ploche 22,4 m²

Panovista® (otvorený roh)

Panovista Max
Pomocou Panovista Max sa po spustení
nadol obe rohové rolety zároveň prepoja. Tým
sa vytvorí kompletne zaistený roh a dosiahne
ešte lepšia odolnosť proti vetru. Toto riešenie
si vyžaduje každoročnú údržbu.
Maximálna šírka 6 000 mm na každej strane
a maximálna výška 3 400 mm pri maximálnej
celkovej povrchovej ploche 30 m²

Panovista® Max
(so zipsom na rohu)
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2 riešenia:

SLIDEFIX®
Slidefix®

Slidefix môže byť použitý v rôznych konfiguráciách:
• Jednodielna roleta
• Dvojdielna roleta
• Dvojdielna roleta s vnútornými alebo vonkajšími rohmi
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Chladenie v noci

PRVÁ BOČNÁ POSUVNÁ OCHRANA PRED SLNKOM
Nebolo by super použiť obrovské posuvné okno na to, aby ste sa dostali na svoju terasu?
Ale čo ak zároveň potrebujete aj ochranu pred slnkom, aby ste zabránili prehriatiu v lete?
V takom prípade vstupuje do hry Slidefix, roleta, ktorá sa otvára posunom do boku, čo je
vlastne prirodzený smer okna. A výsledok? Na mieru šitá ochrana pred slnkom a súčasne
jednoduchá možnosť vstupu do domu a výstupu z neho. Aj tu je možné včleniť kazety s
látkou a vodiace lišty optimálnym spôsobom do fasády, aby sa tak stala ochrana pred
slnkom prakticky neviditeľná.

PREHĽAD SORTIMENTU

Fixscreen®
Minimal S

Fixscreen®
Minimal M

Fixscreen® 100
Solar

Fixscreen® 100
Slim

Fixscreen® 150

100 x 100

128 x 100
(vrátane profilu pre
batériu)

150 x 110

150 x 155

Fixscreen® 100

Fixscreen®
Mono AKEVO

Fixvent®
Mono AKEVO

Nie je k dispozícii

Nie je k dispozícii

Panovista®

Panovista® Max

Slidefix®

Nie je k dispozícii

Nie je k dispozícii

(v mm)

Prichytenie k povrchu

100 x 90
(FOTO)

120 x 110

Skryté riešenie

140 x 90

160 x 110 (Foto)

132 x (167-287)

132 x (167-287)

150 x 155

150 x 110

Samostatne stojace riešenie

Áno

Áno

Nie

Nie

Áno

Áno

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

Povrchová plocha rolety max.
(š x v)

4000 x 2500
3200 x 3000
(10 m2)

5000 x 3500
4500 x 4000
(18 m2)

5000 x 2000
4000 x 4000
(16 m2)

4000 x 2700
3000 x 3500
(10,8 m2)

6000 x 2800
4000 x 4000
(16,8 m2)

6000 x 3600
3200 x 6000
(22 m2)

4000 x 3500
(14 m2)

4000 x 3000
(12 m2)

4000 x 4000 x
2800
(22,4 m2)

6000 x 6000 x
3400
(30 m2)

4000 x 3000

Povrchová plocha rolety max.
(š x v) - zatemňovacia látka(1)

3200 x 2500
(8 m2)

4000 x 4000
(16 m2)

4000 x 2800 (11,2m²)

2000 x 2700
(5,4 m2)

4000 x 2800 (11,2m²)

6000 x 4000
(16 m2)

2000 x 2700
(5,4 m2)

2000 x 2700
(5,4 m2)

Nie je k dispozícii

Nie je k dispozícii

3000 x 3000

50 x 30
45 x 26

50 x 30

46 x 30
Plne zatiahnuteľná
spodná záťažová tyč

46 x 30
Plne zatiahnuteľná
spodná záťažová tyč(2)

46 x 30
Plne zatiahnuteľná
spodná záťažová tyč

46 x 30
Čiastočne zatiahnuteľná
spodná záťažová tyč

48 x 32
Plne zatiahnuteľná
spodná záťažová tyč

Motorizované

Motorizované
solárnym článkom

Motorizované

Motorizované

Motorizované

Motorizované

Motorizované

Motorizované

Motorizované

Ochrana pred slnkom
Zníženie energetických
požiadaviek

Ochrana pred slnkom
Zníženie energetických
požiadaviek

Ochrana pred slnkom
+ ventilácia
Zníženie energetických
požiadaviek

Ochrana pred slnkom
Zníženie energetických
požiadaviek

Ochrana pred slnkom
Zníženie energetických
požiadaviek

Ochrana pred slnkom
Zníženie energetických
požiadaviek

-

150 x 110

DIZAJN

Spodná záťažová tyč

35 x 41
35 x 41
Skrytý zvarový
Skrytý zvarový
šev látky
šev látky
Plne zatiahnuteľná
Plne zatiahnuteľná
spodná záťažová tyč v spodná záťažová tyč v
prípade zapustenej prípade zapustenej
inštalácie
inštalácie

30 x 57
30 x 57
Skrytý zvarový šev látky Skrytý zvarový šev látky

POHODLIE
Pohodlie pre užívateľa

Tepelné pohodlie
Dodatočný prínos pre akustiku

Motorizované
(voliteľný tichý
motor pre interiérové
aplikácie)

Motorizované
(voliteľný tichý
motor pre interiérové
aplikácie)

Ochrana pred slnkom Ochrana pred slnkom Ochrana pred slnkom Ochrana pred slnkom Ochrana pred slnkom
Zníženie
Zníženie
Zníženie
Zníženie
Zníženie
energetických
energetických
energetických
energetických
energetických
požiadaviek
požiadaviek
požiadaviek
požiadaviek
požiadaviek
Mierny

Mierny

Mierny

Mierny

Mierny

Mierny

Výrazný

Výrazný

Mierny

Mierny

Mierny

WK3

WK3

WK3

WK3

WK3

NVT

NVT

WK3

Do 37 km/hod.

Do 90 km/hod.

Do 90 km/hod.

TRVÁCNOSŤ
Osvedčenie CE
Trieda odolnosti proti vetru
EN13561:2004+A1:2008

Áno
WK3

WK3

Záruka odolnosti proti vetru
Bezproblémová technológia

WK3
Do 130 km/hod.

Áno

Áno

Do 130 km/hod.

Áno

Áno

Áno

Áno

Áno

Áno

Áno

Áno

Áno

Áno

Nie

Áno

Áno

Ánoa

Áno

Áno

Áno

Áno

Nie

Nie

Nie

Nie

Áno

Áno

Nie

Nie

Nie

JEDNODUCHÁ ÚDRŽBA
Connect&Go®
Click&Safe

®

Áno

(3)

Áno

Áno

(3)

Áno

(1) Obmedzenie veľkosti rolety v kombinácii so zatemňovacou látkou.
(2) Spodná záťažová tyč sa stratí v kazete, a to až do výšky 2800 mm.
(3) Roleta Fixscreen Minimal je vybavená úplne zmodernizovaným a robustnejším Connect&Go systémom pre spoľahlivú výmenu látky
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TYP INŠTALÁCIE (ROZMERY KASTLÍKA V X D)

HORIZONTÁLNE
PROTISLNEČNÉ ROLETY
Horizontálne protislnečné rolety
poskytujú ochranu pred jasným slnečným svetlom na verandách, strešných
svetlíkoch a terasách.

TOPFIX®

Topfix®

Kazeta navrchu

Kazeta naboku

Kazeta naspodku
(v prípade interiérových
aplikácii)

TOPFIX® VMS
Topfix VMS je výsledkom spolupráce spoločnosti Renson® a Velux. Ide o špecifický sy
stém ochrany pred slnkom pre strešné svetlíky Velux Modular Skylights. Topfix VMS je
vhodná pre fixne osadené a pre otváravé moduly svetlíkov Velux Modular Skylights.
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Topfix je protislnečná roleta s revolučnou technikou napínania. Tá v kombinácii s technológiou Fixscreen zabezpečí neprekonateľné napnutie látky po celý čas, a to i bez oporných
valcov. Kompaktná kazeta robí z Topfix clonu vhodnú na povrchové plochy do 12 m2.
Dobré vedieť: kastlík s látkou je možné nainštalovať navrch, naspodok alebo dokonca na
stranu.

TOPFIX® MAX

Odvíjanie látky zhora

Odvíjanie látky zdola

Topfix Max je taktiež možné použiť ako samostatne stojacu ochranu pred slnkom ponad
existujúcu verandu alebo vytvoriť prestrešenie terasy.
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V prípade rolety Topfix Max je možné podľa vlastného uváženia osadiť kazetu s látkou
zhora alebo zdola. Topfix Max je taktiež možné vybaviť zatemňovacou látkou o rozmeroch
do šírky 5 m a celkovej plochy 30 m2.

SORTIMENT HORIZONTÁLNYCH
PROTISLNEČNÝCH ROLIET

Topfix®

Topfix® Max

105 x 100

260 x 202

Skryté riešenie

Nie je k dispozícii

Nie je k dispozícii

Samostatne stojace riešenie

Nie je k dispozícii

Áno

4000 x 3000
(12 m2)

5000 x 6000
6000 x 5000
(30 m2)

60 x 40
90 x 50

140 x 74

Motorizované
Ochrana pred slnkom
Zníženie energetických požiadaviek na
objekt
Mierny

Motorizované
Ochrana pred slnkom
Zníženie energetických požiadaviek na
objekt
Mierny

(v mm)
Typ inštalácie (rozmery kazety v x h)
Prichytenie k povrchu

Dizajn
Povrchová plocha rolety (š x projekcia)
Povrchová plocha rolety (š x projekcia) zatemňovacia látka (1)
Spodná záťažová tyč
Pohodlie
Pohodlie pre užívateľa
Tepelné pohodlie
Dodatočný prínos pre akustiku
Trvácnosť
Osvedčenie CE
Trieda odolnosti proti vetru EN13561:2004+Al:2008

Áno
WK3

WK3

Záruka odolnosti proti vetru

celkom 120 km/h(2)

celkom 120 km/h

Bezproblémová technológia

Áno

Áno

(1) Obmedzenie veľkosti rolety v kombinácii so zatemňovacou látkou (použitie v exteriéri)
(2) Odolnosť proti vetru závisí od kombinácie š x v a výšky montážnej základne (pozri naše osvedčenie o záruke).
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Topfix®

KONŠTRUKČNÉ
SYSTÉMY PRE
OCHRANU PRED
SLNEČNÝM ŽIARENÍM

Loggia®

Chcete mať radšej výrazný prvok namiesto neviditeľne včlenených roliet
na optimálnu ochranu pred slnkom?
To je možné dosiahnuť horizontálnou
ochranou pred slnkom nainštalovanou nad okno. Takto si zabezpečíte
potrebný tieň chrániaci pred intenzívnym slnečným svetlom v lete, zatiaľ čo
v zime si môžete naďalej užívať teplo
nízkeho slnka. To všetko je možné zabezpečiť bez straty výhľadu. Hľadáte
ešte vyššiu flexibilitu? Potom sú tu pre
vás rôzne typy posuvných panelov.
Renson®. Viete ich posúvať pred oknami alebo mimo nich, a to podľa vlastného uváženia v snahe umožniť prísun
slnečného svetla alebo ho naopak zablokovať.

Sunclips®
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VÝRAZNY PRVOK
VÁŠHO DOMOVA

Vybavte svoj domov prídavnými konštrukčnými systémami pre ochranu proti
slnečnému žiareniu
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DOKONALÁ
VIDITEĽNOSŤ
SMEROM VON

Sunclips®

Markíza nad oknom zabezpečí presne ten
správny tieň. Tým sa obmedzí intenzívne
žiarenie letného slnka, čím je možné predchádzať prehriatiu vášho domu. Navyše si
zachováte dokonalý výhľad.
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KONTROLA POŽADOVANÉHO
MNOŽSTVA DENNÉHO SVETLA
VO VAŠOM DOMOVE

Loggia®

Chcete sa sami rozhodnúť koľko svetla by
sa malo dostať do vášho domova? Potom
si zvoľte naše posuvné panely Loggia.

Sunclips®
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Loggia®

Zima

Pri slabom slnečnom žiarení je dôležité
maximalizovať jeho príjem (teplo
a svetlo) s cieľom zvýšiť
pohodlie a znížiť
spotrebu
energie.

Leto

Pri intenzívnom slnečnom žiarení je
dôležité obmedziť prijímané
slnečné žiarenie použitím
efektívnej vonkajšej
ochrany pred
slnkom.

UŽITE SI ZIMNÉ
SLNKO NAPLNO
Nič nie je príjemnejšie ako nízke zimné
slnko, ktoré zabezpečí nádherné teplo
v dome cez vaše okná.

BOHATÁ ŠKÁLA MOŽNOSTÍ
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Loggia®

Bez ohľadu na vzhľad vášho domu a pocit ktorý vyvoláva, budete mať vždy k dispozícii vhodný typ posuvného panela v rámci rozsiahleho sortimentu posuvných panelov Renson®. Alebo...
vhodnú verziu dizajnového prvku.

Sunclips®

Loggia®
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Panovista®

NESPOČETNÉ
KOMBINÁCIE
Efektívna slnečná clona, protislnečné rolety na
okná, markízy nad oknami alebo posuvné panely,
to všetko umožňuje obyvateľom domova regulovať
slnečné žiarenie kedykoľvek počas dňa.
Takéto systémy blokujú slnečné lúče, čím je možné
udržiavať príjemnú teplotu v interiéri bez toho, aby
ste stratili výhľad do záhrady.

Loggiawood

®

BALKÓN
AKO ĎALŠÍ VONKAJŠÍ PRIESTOR
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Posuvné panely pre váš balkón? Záruka, že si budete môcť
užívať ešte viac vonkajšieho priestoru chránení pred jasným
slnečným svetlom a v úplnom súkromí.

KONŠTRUKČNÉ SYSTÉMY
PRE OCHRANU PRED
SLNEČNÝM ŽIARENÍM

Loggiawood®

SUNCLIPS®

Sunclips®

ODPORÚČANÝ PRESAH
Z dôvodu dosiahnutia optimálnych výsledkov je dôležité, aby bol presah správne nastavený v súlade s orientáciou fasády a výškou okna.

O = Presah
WH = Výška okna

O

Leto

Zima

Orientácia fasády
Odporúčaný
presah O

WH
Východ

Juhovýchod

Juh

Juhozápad

Západ

1,2 x WH

0,8 x WH

0,5 x WH

0,8 x WH

1,2 x WH
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KONŠTRUKČNÉ PRVKY UMIESTNENÉ NAD OKNÁ CHRÁNIACE PRED SLNKOM
Ideálna ochrana pred intenzívnym letným slnečným svetlom - bez obmedzenia výhľadu.
Počas zimy si budete naďalej užívať teplo nízkeho slnka, samozrejme, bezplatne.

LOGGIA®
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Loggia®

VY ROZHODNETE KOĽKO SVETLA A SLNKA CHCETE VO SVOJOM PRÍBYTKU
Panely Loggia pozostávajú z hliníkových rámov doplnených (voliteľnými) clonami a hliní
kovými alebo drevenými žalúziami. Hliníkové alebo drevené lamely sú taktiež k dispozícii v
naklápateľnej verzii (zabezpečenie súkromia). Môžete ich otvárať a zatvárať v závislosti od
toho, koľko svetla a slnečného žiarenia chcete mať, alebo aké súkromie chcete dosiahnuť.
PRIVACY
Panely s otočnými drevenými alebo hliníkovými lamelami

Loggialu

Loggialu
Plano

Loggiawood

Loggialu
Loggiawood
Privacy
Privacy
(otočné lamely) (otočné lamely)

Loggiascreen
Canvas

Loggialu
Wooddesign

VŠEOBECNE

Fixscreen®

PROTISLNEČNÉ ROLETY
AKO ICH OVLÁDAŤ

Spínačom

Diaľkovým
ovládačom

Inteligentným
telefónom alebo
tabletom

Lokálne, v blízkosti protislnečnej rolety

✔

✔

✔

Vo vnútri domu

✔

✔

✔
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Odkiaľ je ich možné ovládať?

Kdekoľvek, vrátane ovládania z práce alebo
z dovolenky

✔
✘

Vaše pohodlie

Káblovo napojený
stenový spínač

Bezkáblový
stenový spínač

✘✘

✘✘✘

Bezdrôtové
diaľkové ovládanie

Diaľkové ovládanie v
prevedení Nina.
Tahoma v kombinácii s
ovládaním cez aplikáciu

TIP

Chceli by ste používať domáci automatický systém na ovládanie vašich vonkajších
roliet ?
Žiadny problém. Požiadajte ambasádora spol. Renson®, aby vybavil vaše rolety mechanickými Somfy motormi alebo motorom Rensonmotor Safety First (Detecto). Tým ich dokonale začleníte do automatického systému vo vašom dome.
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Protislnečné rolety je možné ovládať rôznymi spôsobmi.

Fixscreen® Minimal

LÁTKY NA PROTISLNEČNÉ ROLETY
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Sergé confection 2

Sergé confection 1

Soltis

SKLOVLÁKNITÉ LÁTKY
Ide o látky najvhodnejšie na blokovanie slnečného žiarenia
za súčasného prechodu svetla do interiéru. Táto látka rolety
je vyrobená zo sklovlákien poťahovaných PVC a je rozmerovo stabilná. Zároveň ju neovplyvňuje ani vlhkosť a teplo,
nehnije a je stálofarebná. Sklovláknitá látka má dve strany:
„confection 1“ a „confection 2“. Obe tieto strany je možné
použiť ako viditeľnú vonkajšiu časť látky clony. Existujú rôzne
typy sklovláknitých látok, vrátane látky Privacy.

POLYESTEROVÉ LÁTKY
Tento typ látky pozostáva z jemne tkanej látky potiahnutej
ohňovzdorným PVC (trieda odolnosti pri požiari M1). Výsledkom je extrémne stabilná látka, ktorá sa pri vystavení pnutiu
iba veľmi mierne zdeformuje. Je preto ideálna na systémy
ochrany pred slnkom s napínanou látkou ako napr. Topfix
alebo Slidefix.

Soltis B92

Satiné 21154

ZATEMŇOVACIE LÁTKY
Ideálne do spálne. Zatemňovacia látka zo sklovlákna a polyesteru vyzerá ako bežná sklovláknitá (Satin) alebo polyesterová (Soltis) látka na prednej strane. Takéto látky majú zatemňovací PVC povlak na zadnej strane povrchu, ktorý úplne
zablokuje svetlo.
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Protislnečné rolety musia v prvom rade poskytovať ochranu pred slnkom. Mali by však
zároveň pôsobiť esteticky. Navyše je farba látky taktiež faktorom pre prenos tepla, filtráciu
svetla, ochranu pred UV žiarením a farbu privádzaného svetla.

Tuffscreen

LÁTKA PRE
KAŽDÉHO
Polyesterová látka Soltis Perform 92

Viete si vybrať medzi rôznymi typmi látok na protislnečné rolety: od priehľadných po zatemňovacie, sklovláknité alebo polyesterové. Každý z týchto typov má svoje špecifické
vlastnosti, farebné alternatívy a aplikácie.

Sklovláknitá látka Privacy

Sklovláknitá látka Natté

PRISPÔSOBTE VAŠU PROTISLNEČNÚ ROLETU VAŠIM PREDSTAVÁM
Ste presvedčení o užitočnosti vonkajšej ochrany pred slnkom? Potom máte pravdu. Bola
by však škoda, kedy ste sa nepopozerali po tom najvhodnejšom type látky pre tú správnu
roletu. Na aké okno je daná roleta vhodná a akým smerom by sa mala otvárať? Dôležité je
samozrejme aj to, aké kritéria musí vaša protislnečná roleta spĺňať. Máte radi svoje súkromie? Chceli by ste mať výhľad do záhrady aj vtedy, keď sú rolety stiahnuté alebo by ste chceli úplnú tmu? Je pre vás estetická stránka dôležitá? Toto všetko je súčasťou výberových
kritérií, ktorými vás ambasádor dokonale prevedie.

TIPY NÁPOMOCNÉ PRI VÝBERE LÁTKY
1. tip: Tmavá látka poskytuje najlepší možný pohľad smerom von.
2. tip: Svetlejšie látky zabezpečia preniknutie väčšieho množstva denného svetla, čím
znižujú potrebu umelého osvetlenia.
3. tip: Zatemňovacie látky, ktoré úplne stmavia miestnosť, sú najlepšou voľbou do spálne.
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Sklovláknitá látka Serge

VÝBER FARBY
HLINÍK
K dispozícii je široká škála RAL farieb pre hliník. Tým sa zabezpečí, že hliníkové komponenty vždy hladko zapadnú do vášho štýlu budovy. Výber je na vás: lesklá alebo matná
verzia alebo radšej trendový texturovaný náter, ktorý je nielen odolný proti opotrebeniu či
poškrabaniu, ale sa taktiež ľahko udržiava.

Matná farba

Konštrukcia
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Lesklá farba

ÚDRŽBA

ZÁRUKA

Rolety si vyžadujú minimálnu údržbu. V prípade starostlivej manipulácie je možné zabezpečiť dlhoročnú životnosť vašej ochrany pred slnkom.

V spoločnosti Renson® používame iba vysokokvalitné materiály. Takže si viete užívať výhody dlhoročnej záruky na všetky diely a zároveň si nerobiť starosti ohľadne trvácnosti rolety.

YEARS
GENERAL
WARRANTY

YEARS
COATING
WARRANTY

Každoročné čistenie použitím sadu určenú na
údržbu výrobkov Renson® zabezpečí, že intenzita farieb ostane nemenná mnoho rokov a že
budú chránené pred kyslým dažďom, morským
vzduchom a UV žiarením. V pobrežných či zalesnených oblastiach odporúčame vykonávať
údržbu vašich inštalácií minimálne dvakrát za
rok.

Táto sada obsahuje 2 produkty:
• Renson® ‘Clean’ určený na čistenie hliníkových profilov a látok roliet,
• Renson® ‘Protect’ určený na ochranu hliníkových profilov po vyčistení produktom
Renson® Clean. Týmto výrobkom sa aplikuje ochranná vrstva, ktorá značne uľahčuje
ďalšie čistenie povrchu. Chráni taktiež hliník pred kyslým dažďom, morským vzduchom
a UV žiarením.

Všeobecná
záruka na
výrobok

Motorizácia
a automatizácia
od Somfy

Farba (lesk)
náteru

Technológia
Fixscreen*

Látky

Renson
Motor Detecto
Safety First

Fixscreen Minimal

5 rokov

5 rokov

10 (5) rokov

7 rokov

5 rokov

7 rokov

Fixscreen Minimal /
Samostatne stojace
riešenie

5 rokov

5 rokov

10 (5) rokov

5 rokov

5 rokov

7 rokov

Fixscreen

5 rokov

5 rokov

10 (5) rokov

7 rokov

5 rokov

7 rokov

Fixscreen 100 Solar

5 rokov

7 rokov

10 (5) rokov

7 rokov

5 rokov

-

7 rokov

Tieniace rolety typy

Fixscreen /Samostatne
stojace riešenie

5 rokov

5 rokov

10 (5) rokov

5 rokov

5 rokov
a 2 roky Crystal
-priehľadná
fólia v plnej
šírke

Panovista Max**

5 rokov*

5 rokov

10 (5) rokov

7 rokov
 oužívania
p
technológie
Panovista Max*

5 rokov

-

Panovista

5 rokov

5 rokov

10 (5) rokov

7 rokov

5 rokov

7 rokov

Slidefix

5 rokov

5 rokov

10 (5) rokov

5 rokov

5 rokov

-

Topfix (VMS)

5 rokov

5 rokov

10 (5) rokov

7 rokov

5 rokov

-

Topfix Max

5 rokov

5 rokov

10 (5) rokov

7 rokov

5 rokov

-

Topfix Max /
Samostatne stojace
riešenie

5 rokov

5 rokov

10 (5) rokov

7 rokov

5 rokov

-

Konštrukčné systémy pre ochranu pre slnečným žiarením
Sunclips

5 rokov

-

10 (5) rokov

-

Loggia

5 rokov

-

10 (5) rokov

-

* zips ostáva naboku vodiacej lišty a dokonale priľne k látke
** povinnosť každoročnej údržby

5 rokov
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Ľahká údržba využívajúca sadu určenú na
údržbu výrobkov Renson®

ČASTO KLADENÉ
OTÁZKY

Aké sú najlepšie dostupné možnosti pre ochranu pred slnkom vonku aj vo vnútri?
Akonáhle sa slnečné lúče dotknú okenného skla, zohrejú toto sklo a tým aj samotný dom. Je preto dôležité predchádzať tomu, aby sa slnečné lúče ku oknu dostali. To najlepšie zabezpečíme vonkajšou ochranou
pred slnkom. Aj keď je drahšia v porovnaní s interiérovou ochranou, je oveľa účinnejšia a znižuje vaše
výdavky na energie. Mimochodom, keď raz teplo prenikne do vášho domu, nevie sa z dobre izolovaného
a vzduchotesného priestoru dostať. Následne je vo vnútri domu neznesiteľne horúco.
Viem pomocou ochrany pred slnkom ušetriť na energiách?
Určite viete maximalizovať svoje úspory zautomatizovaním vašej ochrany pred slnkom. V prípade jasného
slnečného svetla dôjde k automatickému spusteniu dynamickej a automatizovanej ochrany pred slnkom.
Predíde sa tak prehrievaniu interiéru domu, a tým sa eliminuje potreba dodatočného chladenia.
Zároveň si môžete naďalej užívať teplo slnka aj v zime, čím sa váš dom zadarmo ohrieva a znižujú sa vaše
výdavky na energie.
Neviem sa rozhodnúť medzi klimatizáciou a vonkajšou ochranou pred slnkom. Ktorá z týchto možností je lepšia?
Na rozdiel od minulosti, kedy dominovala problematika kúrenia, je čoraz väčšou budúcou výzvou chladenie, a to konkrétne predídenie prehrievaniu vášho domu. To sa najlepšie dosiahne tak, že teplu zabránime
preniknúť do domu. Kombinácia externej ochrany pred slnkom a intenzívneho nočného chladenia je preto
ekologickou alternatívou zameranou na energetickú úspornosť.
Je ochrana pred slnkom taktiež schopná zabrániť nepríjemným odrazom svetla od mojej televíznej
či počítačovej obrazovky?
Určite. Výber látky je veľmi dôležitý pri zohľadňovaní vašich prianí a potrieb. Je dôležité, aby ste poroz
mýšľali nad tým, či chcete zabrániť prehrievaniu, vyhnúť sa nepríjemným odrazom svetla od odrážavých
povrchov alebo si chcete zachovať pekný výhľad, prípadne či si chcete chrániť svoje súkromie.

Viem používať moju protislnečnú roletu aj vtedy, keď prší?
Ak sa roleta zamočí počas neočakávanej prehánky, viete si ju vytiahnuť a neskôr, za lepšieho počasia, ju
opätovne spustiť a nechať vysušiť. Na predchádzanie tvorbe plesní a škvŕn je však potrebné sa uistiť, že
roleta neostane vytiahnutá na viac ako 3 dni. V prípade plnej šírky roliet typu Crystal priehľadnej fóliovej
látky odporúčame ich vytiahnutie iba v prípade, že sú úplne suché.
Môžem používať protislnečnú roletu i vtedy, keď mrzne alebo sneží, či keď fúka silný vietor?
V prípade silného vetra je možné vašu roletu bez problémov používať. Spoločnosť Renson® ponúka záruku odolnosti proti silným vetrom do 130 km/hod. Je však ťažké presne odhadnúť silu vetra, ktorý fúka.
Môžete taktiež zvážiť automatizáciu vašej protislnečnej rolety vybavenej snímačom sily vetra. V prípade
mrazivého počasia je najlepšie s vašou roletou nemanipulovať. Nechajte ju na mieste a nesnažte sa ju
vytiahnuť či spúšťať nadol, pokiaľ teploty nevystúpia nad bod mrazu.
Môžem taktiež používať protislnečné rolety na zatemnenie izby, napr. v priestoroch určených na
spanie?
V prípade, že sú vaše rolety vybavené zatemňovacou látkou, sú perfektné do vašej spálne. Tieto látky si
môžete zadovážiť aj neskôr, keďže naša technológia Connect&Go umožňuje jednoduchú výmenu látok.
Zmení sa pôsobením slnka farba mojej rolety?
Používame iba látky tej najvyššej kvality. Tie majú veľmi dlhú životnosť, čo dokazuje aj 5-ročná záruka,
ktorú získate. Ak dôjde k vyblednutiu vašich roliet po dlhšom čase, môžete jednoducho kontaktovať ambasádora spol. Renson® z dôvodu ich výmeny.
Ako zabezpečím dlhodobú funkčnosť mojej protislnečnej rolety?
Vďaka našim dlhoročným skúsenostiam sme schopní sa zaručiť za trvácnosť našich výrobkov, ktoré si
viete užívať po dlhý čas. V každom prípade je však pravidelná údržba veľmi dôležitá z pohľadu predĺženia
životnosti daného výrobku. Pri údržbe ide len o jednoduché vyčistenie rolety a profilov, ako je to uvedené
v časti venovanej údržbe, konkrétne výrobkom, ktoré spol. Renson® odporúča na tento účel na strane 118.
Je možné upraviť moju protislnečnú roletu na mieru?
Áno, váš ambasádor vám pomôže vyhľadať dokonalý výrobok pre váš projekt. Premeria a objedná všetky
protislnečnú roletu v súlade s konkrétnymi požiadavkami.
Majú vaše výrobky certifikáciou CE?
Áno, naše výroby sú testované a schvaľované v súlade s normami, ktoré sú bežne používané v danom
odvetví. Spoločnosť Renson® však ide ešte ďalej a vykonáva aj dodatočné skúšky v snahe ponúkať tú
najlepšiu záruku.
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Prečo by som si mal/mala vybrať protislnečné rolety namiesto žalúzií?
Rolety je možné používať na veľmi veľkých oknách s rozmerom až 22 m2, prípadne na posuvných oknách,
rohových oknách či na zástenách. Žalúzie je možné používať iba na povrchoch malých rozmerov a v prípade štandardných rozmerov okien.
Rolety zabraňujú prehrievaniu vášho domu bez toho, aby ste museli sedieť v tme. Zároveň si zachováte
aj svoj výhľad!
Vzhľadom a pocitovo je možné rolety dokonale prispôsobiť vášmu domovu. K dispozícii je rozsiahly sortiment látok a farieb.

KOHO KONTAKTOVAŤ
OHĽADNE VÝROBKOV RENSON®?

PLÁNUJETE STAVAŤ ALEBO MODERNIZOVAŤ? NAVŠTÍVTE NAŠE VÝSTAVNÉ
PRIESTORY V BELGICKU.
Otvorený je EXIT 5.
Pondelok až piatok: Pondelok až piatok: 8.30 - 12.00 a
13.30 - 18.00
Sobota: 9.00 - 12.00
Dohodnite si schôdzku telefonicky na čísle 056 62 96 87
alebo online na stránke www.exit5.be

PRÉMIOVÍ AMBASÁDORI SPOLOČNOSTI RENSON®
Ide o ambasádorov s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti predaja a inštalácie výrobkov
spol. Renson®. Tí sú neustále informovaní o celom sortimente a sú zárukou tej najvyššej
profesionálnej pomoci.
AMBASÁDORI SPOL. RENSON® predvádzajú naše produkty vo svojich výstavných
priestoroch a zaisťujú, že je všetko správne a profesionálne usporiadané. Zároveň sú taktiež zárukou odborného popredajného servisu.

Pozri taktiež www.renson.eu

Maalbeekstraat 10 - 8790 Waregem - Belgicko
www.exit5.be

PREMIUM
AMBASSADOR

VÝSTAVNÉ PRIESTORY V AMERICKOM
NEW YORKU
Ernest NY • 255 5th Avenue • 6th Floor • NY 10016
+1 310 658 4878 • www.ernestny.com

VÝSTAVNÉ PRIESTORY V ČÍNSKOM
ŠANGHAJI
No 33, Lane 672, Changle Rd
Jingan District
Šanghaj, Čína
Tel: +86 21 6418 2566
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V snahe zaručiť sa za to, že naše vysokokvalitné a trvácne tieniace výrobky sú taktiež
profesionálne nainštalované, sme vybudovali sieť dobre vyškolených ambasádorov a inštalatérov.
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Všetky vyobrazené fotografie sú iba ilustračné, pričom ide iba o jeden z mnohých spôsobov ich používania. Skutočný výrobok sa môže líšiť od vyobrazenia v
dôsledku jeho úprav. Renson® si vyhradzuje právo na technické zmeny zobrazených výrobkov.
Najnovšie brožúry sú k dispozícii na stiahnutie na www.renson.eu
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