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Serwis obliczeniowy

Nietypowe kształty

Żagle akustyczne

α = 0,6

NIESTANDARDOWE ROLETY WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE OD FIRMY   

Rozwiązania dla budynków zabytkowych



» możliwość wysuwania w różnych kierunkach:

na jednym napędzie

do dachów szklanych na lince stalowej
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» Rolety XL firmy SOLARMATIC®

...rolety XL SOLARMATIC® znacznie przekraczają dotychczas znane 
granice wymiarowe. Doskonale nadają się do nietypowych sytuacji 
montażowych, np.: w przypadku dużych skomplikowanych kopuł 
szklanych. W ciągu ostatnich kilku lat wiedza i możliwości w 
zakresie ochrony przeciwsłonecznej, bardzo się rozwinęły. W 
przeszłości do zamontowania osłony na oknach asymetrycznych, 
stosowano ramy montowane na stałe. W chwili obecnej, firma 
SOLARMATIC®

 posiada wiele różnorodnych rozwiązań dla 
nowoczesnych form okiennych, które gwarantują pełną mobilność 
użytkową rolet.

Nośniki reklam Rozwiązania asymetryczne

/ roletę

możliwość 
połączenia
z instalacją 

przeciw- 
dymową

22
 m

8 
m

Zabezpieczające przed warunkami pogodowymi

INSTALACJA 
ODDYMIAJĄCA



» Ochrona przeciwsłoneczna
Wielkim atutem poszycia Thermotop jest możliwość znacznego 
zmniejszenia zużycia energii, a tym samym redukcja kosztów 
eksploatacji budynków. Ze względu na specyficzną strukturę 
materiał ten stanowi bardzo dobrą izolację termiczną. 
Skutecznie odbija do 92% ciepła, dzięki czemu latem zapobiega 
nadmiernemu nagrzewaniu się budynków. W zimie natomiast 
ma miejsce efekt zupełnie odwrotny: ciepło zostaje zatrzymane 
wewnątrz pomieszczenia.

» Transparentne poszycie
Idealny kompromis pomiędzy ochroną przeciwsłoneczną a 
utrzymaniem naturalnego dopływu światła słonecznego do 
pomieszczenia. Zapewnia skuteczną ochronę prywatności i 
jednocześnie nieograniczoną widoczność na zewnątrz.

» Wytrzymałość i odporność
Warstwa podstawowa poszycia Thermotop składa się z 
wytworzonych specjalną technologią, bardzo wytrzymałych nici 
poliestrowych, które czynią ją niezwykle odporną na rozdarcia i 
zewnętrzne warunki pogodowe, takie jak: niskie i wysokie 
temperatury, deszcz lub wiatr. Materiał ma specjalną strukturę 
siatki, co zapewnia zachowanie kształtu i stałość wymiarową 
poszycia rolety. 

» Trwałość kolorów, łatwa pięlegnacja
System Lowick skutecznie uniemożliwia wchłanianie wody przez 
tkaninę. Poszycie Thermotop jest zatem niezwykle trwałe, nawet 
w ekstremalnych warunkach pogodowych. Stosowane barwniki 
są całkowicie odporne na światło, co sprawia że materiał nie 
traci swego koloru.

» Najwyższy poziom bezpieczeństwa
Materiał Thermotop charakteryzuje się najwyższym stopniem 
niepalności, dzięki czemu spełnia normy dotyczące standardów 
bezpieczeństwa w budynkach użyteczności publicznej, takich 
jak: restauracje, hotele, lotniska, sklepy, biura, punkty usługowe, 
obiekty administracji publicznej i szkoły...

W stanie spoczynku Podczas uźytkowania

THERMOTOP-SWN THERMOTOP-SWK

THERMOTOP-SWM THERMOTOP-SWO

▪ nieograniczona widoczność na zewnątrz
odbicie światła słonecznego/ ÖF 15 %
▪wysoka niepalność B1 DIN 4102
▪ odbicie ciepła do 81 % 

▪ dobra widoczność na zewnątrz
▪ odbicie światła słonecznego/ ÖF 6 %
▪wysoki stopień niepalności B1 DIN 4102
▪ izolacja akustyczna klasy E

▪powlekane metalem – efektywne 
odbicie ciepła
▪ izolacja akustyczna klasy E

▪ optymalne zaciemnienie
▪ efektywne odbicie ciepła

SWN SWK

SWM SWO

MATERIAŁY HIGH-TECH Z WYSOKĄ EFEKTYWNOŚCIĄ ENERGETYCZNĄ!

▪



» Izolacja akustyczna
W Skandynawii dźwiękoszczelne rolety są 
już standardowym wyposażeniem szkół, 
dużych powierzchni biurowych, centrali 
telefonicznych, itp. Zła akustyka w tych 
pomieszczeniach prowadzi do osłabienia 
koncentracji, wzrostu poziomu stresu i 
szybkiego zmęczenia. Certyfikowane tka-
niny akustyczne SOLARMATIC® DIN EN 
ISO 354 (1) absorbują do 85% dźwięku. 

» Oszczędność energii latem i zimą

Oszczędność energii i dbałość o zasoby 
naturalne, mają coraz większe zna-
czenie. Czujemy się zobowiązani do 
tego, aby nasz proces produkcyjny był 
energooszczędny i przyjazny dla oto-
czenia, a także do kreowania nowych 
produktów, które będą miały pozytywny 
wpływ na ochronę środowiska.

» Ochrona przed ogniem

Certyfikowane poszycie przeciwogniowe 
z klasyfikacją A2, spełnia najsurowsze 
normy  bezpieczeństwa dla produktów 
ochrony przeciwsłonecznej w budynkach 
użyteczności publicznej.
Niepalna tkanina SOLARMATIC® idealnie 
nadaje się do ochrony prywatności, 
ochrony termicznej i izolacji akustycznej.

» Szeroka paleta kolorów
Firma SOLARMATIC® posiada bardzo 
duży wybór kolorów poszyć, o różnym 
stopniu przeźroczystości.

OCHRONA AKUSTYCZNA | OSZCZĘDNOŚĆ ENERGII | OCHRONA PRZED POŻAREM
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NiepalnośćOszczędność energiiLepsza akustyka
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Sprzedawca SOLARMATIC®:

ROZWIĄZANIA DLA OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH




