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nedostatek stínícího systému
Nedostatek použití sluneční clony přispívá k tomu, že do interiéru podle 
druhu skel, prochází 30-80% slunečního záření. 

vnější sluneční clona
Díky použití sluneční clony až 80-90% slunečního záření neprochází 
sklem. Paprsky jsou odraženy a rozptýleny, což zajišťuje ochranu 
místnosti před nadměrným přehřiváním a oslněním lidí.

vnitřní stínící systém
Použití vnitřní sluneční clony zajišťuje především zlepšení optického 
pohodlí v interiéru a nemá výrazný vliv na snížení teploty.
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Vlastnosti:
• Konstrukce z extrudovaného hliníku
• Eliptické lamely o šířce 300mm
• Možnost modulové montáže
• Možnost změny úhlu sklonu lamel 0°-100°
• Ovládání pomocí lineárního motoru
• Ložiskování lamel ve vodících lištach a konstrukce prvků 

hnací jednotky zajišťují fungování bez hluku během otačení 
• Systém instalovan do vnější nosné konstrukce fasády.
• Možnost lakování konstrukce dle vybrané barvy palety RAL

300 mm

52
 m
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systém

sunbreaker300

barevnost RAL
motorické ovládání ano
manuální ovládání nelze
maximální šířka 4.5 m
maximální výška 7.0 m
použití v exteriéru ano
použití v interiéru nelze
možnost změny úhlu sklonu lamel ano
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max 4.5 m exteriér

modulový systém
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systém

sunbreaker210
Vlastnosti:

• Konstrukce z extrudovaného hliníku
• dvě verze lamel o šířce 210 mm:

Lamely Typ A určené pro horizontální plochy (zastřešení, střešní 
světlíky). Speciální tvar lamel v uzavřené pozici chrání před 
dešťem.
Lamely Typ B určené pro stínění horizontálních i vertkálních 
povrchů (fasády budov, stěny pergoly).

• Lamely Typ B existují také jako fixní systém. Montáž lamel probíhá 
pomocí speciálních úchytů z tlačeného hliníku, které tak dávají 
možnost nastavení lamel v poloze 0°-15°-30°-45°-60°

• Lehká konstrukce zajišťuje velkou trvanlivost a pevnost výrobku.
• Rozsah otačení lamel 0°-90°
• Možnost instalace v horizontální a vertikální poloze
• Možnost modulové montáže
• Ovládání úhlem sklonu lamel pomocí lienárního motoru
• Možnost lakování konstrukce dle vybrané barvy palety RAL

barevnost RAL
motorické ovládání ano
manuální ovládání ano
maximální šířka 4.0 m
maximální výška 6.02 m
použití v exteriéru ano
použití v interiéru nelze
možnost změny úhlu sklonu lamel ano
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Vlastnosti:
• Lehké a trvanlivé lamely vyrobené z extrudovaného hliníku
• Použití hliníkových vodících lišt a distančních vložek umožňují 

rychlejší montáž
• Úchyty lamel vyrobené z extrudovaného hliníku zajišťují velkou 

trvanlivost a rychlejší montáž bez použití speciálních nástrojů.
• Stejný úhel sklonu lamel
• Tři druhy lamel (C115, C160, Z154)
• Jeden druh úchytů pro každý typ lamel zajišťuje univerzálnost 

systému
• Distanční vložky o různé velikosti umožňují přizpůsobit vzdáleností 

mezi lamely podle potřeb uživatele a lokálních podmínek počasí.
• Možnost lakování konstrukce ve vybrané barvě palety RAL

76 mm
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systém

sunbreakerclip

76 mm

60
 m

m

barevnost RAL
motorické ovládání nelze
manuální ovládání nelze
maximální šířka 7.0 m
maximální výška 7.0 m
použití v exteriéru ano
použití v interiéru nelze
možnost změny úhlu sklonu lamel nelze

m
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exteriér
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odraz

1. typ „jemná struktura - perleťově matný”
2. typ „jemná struktura”
3. saténové ukončení
4. matné ukončení
5. typ „umělý elox”
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RAL 9016

RAL 9006

RAL 8014

RAL 7021

RAL 7012

RAL 9010

RAL 9007

RAL 8016

RAL 9001

RAL 7015

bare-
vnost
konstrukce

Umístěná paleta barev ukazuje barevnost konstrukčních 
prvků lakovaných práškovou metodou v rámci kolekce Selt 
pro systém Refleksol, fasádní žaluzie a slunolamy. Podmínky 
lakování v oblasti výše uvedené  kolekce a také ostatních 
barev RAL - v souladu s podmínkami, které popsáno v ceníku 
jednotlivých výrobků. Z výrobních a technických důvodů, a 
také kvůli různé technice lakování, jsou akceptovány rozdíly 
odstínů barev mezi jednotlivými komponenty systémů. 
Umístěné obrázky mají vysvětlující charakter, barvy se 
ve skutečnosti mohou lišit. Eventuální rozdíly v odstínech 
nemohou být základem reklamace.



RAL 1013

DB 703

RAL 5014

RAL 1015

RAL 7024

VSR 240

RAL 7016

RAL 1006

RAL 7001

RAL 9005

RAL 7035

VSR 780

RAL 3004

RAL 7037

FSM 71319


