
Rolety Screen

Kolekcja tkanin Sergé 2165

Szeroka oferta systemów
2Maksymalna powierzchnia 15 m

Trwa³y, wytrzyma³y ekstrudowany system

Szybki monta¿

Gwarancja jakoœci
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Monta¿
Podstawowe sposoby monta¿u rolet screenowych: do ramy okna, konstrukcji fasady lub bezpoœrednio do œciany.

Rolety SCREEN
G³ównym przeznaczeniem zewnêtrznych rolet screenowych jest ochrona budynku przed nad-
miernym nas³onecznieniem oraz nagrzaniem pomieszczeñ. Zamontowane na du¿ych prze-
szklonych powierzchniach zapewni¹ optymaln¹ ochronê przeciws³oneczn¹ oraz wsparcie pracy 
klimatyzatorów, tym samym ograniczaj¹c koszty eksploatacyjne obiektu. Dodatkowo dziêki w³a -
œciwoœciom zastosowanych tkanin, gwarantuj¹ równie¿ komfort optyczny we wnêtrzu t³umi¹c 
przenikanie do pomieszczenia intensywnego œwiat³a s³onecznego.

Konstrukcja systemu ZIP
Charakterystyczn¹ cech¹ systemu zewnêtrznych rolet screenowych ANWIS s¹ zintegrowane z tkanin¹ prowadnice 

boczne tzw. system Zip. Ponadto rura nawojowa tkaniny os³oniêta jest skrzynk¹ górn¹, która mo¿e byæ owalna, kwa-

dratowa lub œciêta. W ofercie ANWIS skrzynki oraz prowadnice dostêpne s¹ w kolorach: bia³ym, biel kremowa, an-

tracyt, oraz antracyt strukturalny. Szeroka gama tkanin pozwala optymalnie dostosowaæ screeny zarówno pod k¹tem 

funkcji, jak równie¿ wizualnym do fasady budynku.

System rolet sreenowych Zip stanowi doskona³e zabezpieczenie przed silnym podmuchem wiatru. Poza tym w pozycji 

zamkniêtej rolety s¹ doskona³¹ barier¹ przed insektami oraz zanieczyszczeniami. Mog¹ zatem z powodzeniem byæ 

montowane jako os³ony altan, werand oraz balkonów.

Sterowanie
Sterowanie roletami screenowymi przy pomocy pilota lub prze³¹cznika pozwala komfortowo operowaæ 

roletami nawet o du¿ych gabarytach. Dodatkowo rolety mo¿na ³¹czyæ w zespo³y lub pod³¹czyæ do syste -

mu inteligentnego zarz¹dzania fasadami dynamicznymi.
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Dostêpne systemy - przekroje

bia³y
RAL 9010

biel kremowa
RAL 9001

antracyt
RAL 7016
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Test odpornoœci

na napór wiatru - 145 km/h.

Parametry techniczne
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System max powierzchnia klasa odpornoœci na wiatr klasa odpornoœci na wodê

Screen 85 4,5 m2 3 2

Screen 95 9,0 m2 3 2

Screen 105 12,0 m2 3 2

Screen 125 15,0 m2 3 2

2maksymalna powierzchnia 15 m
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