
www.schlotterer.hu

Energiamegtakarítás

Komfortnövelés

Napfényirányítás

Raffstore-ok



A hatékony energiafelhasználás nem ismer évszakokat.

Intelligens 
árnyékolástechnika: 
az energiamegtakarítás 
mesterével.
A passzív hűtés, a napenergián alapuló fűtés, napfénnyel történő megvi-
lágítás, az energiamegtakarítás egyszerűen és kényelmesen megoldható, 
ha az épületre intelligens árnyékolástechnikai berendezés kerül. 

 

2

2

 

 

-

-

-

-
2

-

-

Az intelligens árnyékolásvédelem mindent tud:

-

A raffstore-ok előnyei egy pillantásra: 
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Fantasztikus tükröződés és 
vakításmentes kilátás.
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Nincs is jobb a napfénynél.

Napfényirányítással a 
komfortérzet új dimenziói 
tárulnak elénk.

Már mindannyian átéltük a következőt: Kint 30 fok van és tűző napsütés. Bent elsö-
tétített ablakok, zúg a klímaberendezés, az íróasztalon pedig bekapcsolták a lámpát.  
Sokan szinte a teljes napjukat mesterséges fényben töltik. Ezzel az életmóddal nem 
lehet komfortérzetet elérni, energiát megtakarítani meg végképp lehetetlen.
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Számos tudományos kísérlet bizonyítja, 
hogy a napfény hatására:

Filmsorozatunk címe: Történetek fényről és árnyékról.
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Az intelligens 
árnyékolástechnika élettel 
tölti meg a belső tereket.
A raffstore különleges megjelenést és 
élményt nyújt, hangulatot ad a belső
térnek és játékra késztet a fénnyel.

Az energiahatékonyság ilyen 
eszétikus is lehet!

Térélmény:
pihentető vagy dinamikus.
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 Az üregszigetelés U-értéke*

XPS

A mi tudásunk, az Ön 
előnye: áthidalószigetelés 
kis helyigénnyel.

Szüntessük meg a 
hőhidat: hőtanilag 
leválasztott 
vezetősínekkel.

Az árnyékolástechnikai rendszereket gyakran 
felújítás alkalmával építik be.

  

Azért, hogy a klasszikus hőhidak a múlt emlékeivé váljanak, a hőtanilag 
leválasztott vezetősínek optimalizálják az nyílászáró oldalsó fali beépítési 
csomópontját. A vezetősínek talpa egy nagy teherbírású és jó hőszigetelésű
anyagból készül. Minimálisra csökkenthető a hideg-meleg hőcsere, 
így az ablaktokot már nem kell utólag agyonszigetelni.

A szigetelés vastagságán áll, 
vagy bukik.

 

a 
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RETROLux 80 D
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80R

  

92V
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Lamellatípusok részletesen.

Az árnyékolástechnikai termékek kialakításánál a Schlotterer a 
minőségre és az innovatív megoldásokra helyezi a hangsúlyt, így 
a tudomány megmutathatja a legszebb arcát.

A felhúzószáll úgy fut, 
mint a karikacsapás

Színek minden stílushoz.

RETROLux 80D lamella 

 

 

80R/92V lamella

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dobozok és vezetősínek

-

Hajtásmódok:  
Még tekerget, vagy már 
elektronikusan vezérel?

Nagyobb kényelem az elektromos működtetésnek hála.
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Jellemzői: 

  

Jellemzői:  

  

Jellemzői: 

  

RAFF S Blende: a látszódobozos. RAFF S Schacht: 
a polihisztor.

RAFF S Putz: a láthatatlan.

A régi és új építésű házaknál alkalmazható a látszódobozos RAFF S Blende. 

A RAFF S Schacht egy olyan takarólemez nélküli raffstore típus, 
mely az előre beépített falazati árnyékolótokokban, vagy épített 
üregekben helyezhető el.

A régi és új építésű házaknál alkalmazható vakolható RAFF S Putz egy olyan Raffstore 
típus, melynek doboza és vezetősíne építészetileg betervezhető és eltakarható. 

RAFF S Schacht helyigénye

A vakolható RAFF S Putz doboz méretei

A RAFF S Blende standard vezetősínei

RAFF S Schacht standard vezetősínei

A vakolható RAFF S Putz standard vezetősínei

A RAFF S Blende dobozméretei

Minimális üregmélység
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Megjegyzés a szélterheléshez:

-

Beépítési módok.

További megvezetési lehetőség:

Világújdonság a 4PLUS 
rovarháló: egyszerre véd a 
rovarok és a pollen ellen. 
Az új, nagy igénybevételnek ellenálló háló biztosítja a lehető legjobb 
átláthatóságot, és növeli a lég- és a fényáteresztőképességet. 
Minden RAFF S raffstore kombinálható IGI rovarhálóval.

A 4PLUS hálónk erre képes:

  

IGI Fix keret

 

-

 

IGI Nyíló keret

 

-

-

IGI Toló keret

  

IGI Roló
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Schlotterer Sonnenschutz Systeme GmbH 
Seefeldmühle 67b, 5421 Adnet, Austria  

T: +43 (0)6245 85591-100 
F: +43 (0)6245 85591-9100 

office@schlotterer.at

www.schlotterer.hu

Ismerkedjen meg 
még több innovatív 
termékünkkel.

VORO RESA 

ARTO IGI 


