
Szövetárnyékoló 
screenek.
A gyengéd árnyékolás. 
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Amikor a fény és az 
árnyék hangulatos 
légkörrel társul. 
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Szélbiztos textilárnyékolás nagy ablakfelületekre és homlokzatokra. 
A Schlotterer textil árnyékolói sokkal többek, mint jól átgondolt árnyékolók. 
A napsugarakat akár 70%-ban is visszaverik, így nagymértékben hozzájárulnak 

A Schlotterer screenjei 
hangulatba hoznak.

Szövetárnyékoló 
screenek. A Schlotterer 
szövetárnyékolói.

  
épületet.

  Gondoskodnak a kontrasztszegény 

  Éjjel-nappal védelmet nyújtanak a 
kéretlen bepillantásoktól. 

  A textil árnyékolók jól szigetelnek és 
kívül tartják a rovarokat is.

  
akadályozzák a kilátást. 

  
karbantartásukra.

  Egyéni igényekre szabhatók, a modern 
lakhatás elengedhetetlen tartozékai. 
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A Schlottererrel a 
legjobbat engedjük 
be a házba: 
A napfényt. 

A Schlotterer szövetárnyékolói kellemesen világos és 
egyszerre tökéletesen árnyékolt tereket teremtenek. 
A meleg, kontrasztszegény fény kellemes hangulatot, 
de egyben garantáltan jó kilátást is biztosít. A 
számunkra oly fontos napfény pedig megmarad. 
Hiszen az ember lételeme a napfény. 

A napfény mint energiaforrás dinamikus. 
A nap folyamán nemcsak a színe változik, hanem 
intenzitása és fénymennyisége is. Ez a napi folyamat 
vezérli a hormonháztartásunkat és a biológiai óránkat 

irányító melatonin kiválasztódását. Kutatások 
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A napfény csodája

  

  Javítja az ellenállóképességet. 

   Gyorsítja a boldogsághormon 

   Biztosítja a jókedvet, gátolja a melatonin 

   Javítja a vérösszetételt.

  
vízháztartását.

  
lefolyását.

  

  Szabályozza az anyagcserét. 
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Szövetárnyékolók
Kellemes hőmérséklet 
egyenlő jobb közérzet.   

energiaszükségletét. 

Tudta, hogy háromszor annyi energiára van szükség, ha 
egy helyiségben klímaberendezéssel 1 °C-kal csökkentjük a 

energiafelhasználást.

a napfényt. 
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Szövetárnyékoló 
screenek 

karbantartásra, tehát ideálisak az Ön otthona számára!
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Minőségi 
árnyékolás

tartóssága, stabilitása és rugalmassága 

ellenáll az UV sugaraknak.

... megakadályozza a közvetlen 
fénysugárzást, csökkentik a 
klímaberendezések üzemeltetési költségét. 

tisztíthatóak, ezáltal gyakorlatilag nincs 
szükség karbantartásra.

... választhatunk a légies átláthatóság és a 
hatékony sötétítés között.

Árnyékolás 2020  
 technika és dizájn.
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szélellenállás

118 km/h

 color    
 your  
home

Sokszínűség.
Színezze ki otthonát!

Vihar.
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Érezzük jól magunkat 
otthonunkban! 

ezt sem feltétlen muszáj. A Schlotterer precíz és kényelmes elektromos 
vezérlési megoldást nyújt valamennyi árnyékolási termékéhez. Ezekkel 

ingatlanoknál vagy nagyobb felújítási munkálatok keretében dönthetünk a 
vezetékes kialakítás mellett, de választhatjuk a flexibilis rádióvezérlést is. 

vezérlés falikapcsolóval. Optimális 

nagyobb felújítási projekteknél.

könnyedén és kényelmesen 
használható, minden szükséges 

hálózatra kötjük.

fali tartóval.

A klasszikus fali kapcsoló kábelmentes 
változata. Elemes, nincs szükség 
hálózatra.
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Otthon, okos otthon. 

A modern megoldás mobiltelefonra 
és táblagépre. Az alkalmazással az 

akár távolról is.
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Intelligens védelem erős 
szélben is.
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Szövetárnyékoló 
screenek 

szélnek is ellenáll. Annak sincs akadálya, ha 
automatikusan fel kell húzni, hiszen erre szolgál a 118 km/h
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Megvalósult álmok 
otthonunkban.
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ÜVEGSZÁL SZÖVET

SPECIÁLIS SZÖVET 

SERGÉ 600 - SATINÉ 5500

SERGÉ 600 BO LUNAR

SERGÉ 10 % - SERGÉ 1%

STARSCREEN

ORCHESTRA XL

   A gyengéd árnyékolás. 

 Szövetárnyékolók
screenek  

22

Tarka 
sokszínőség 
otthonához. 

Aligha van egyedibb tulajdonunk, 
mint a saját otthonunk. Ott 

minden az egyéni stílusunk, 
személyiségünk és ötleteink 

lenyomata. Ebben a színek 
komoly szerepet játszanak. A 

segítségével a dobozokat és 
síneket csaknem minden színben 

tudjuk gyártani. Az árnyékoló 
szövetek is széles színválasztékból 

Üvegszál
Sergé  600 

Satiné 5500 
Sergé  600 BO Lunar

Poliészter
Soltis 86 / 88 / 92  
Soltis B92-B702

Speciális szövet
Orchestra 

StarScreen 
Sergé 1%  

Sergé 10% 

A Schlotterer üvegszálas 

stabil és hosszú élettartamú. 

és a kilátást egyáltalán nem 
befolyásolja.

Szövetfajták
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Tarka 
sokszínőség 
otthonához. 

VIZUÁLIS ÉS TERMIKUS  
ANYAGTULAJDONSÁGOK.

Fogalmak és definíciók

Szövettanácsadó

A lehúzott árnyékoló hatásának 

tekintetében.  

  

  

  

  

  

mértéke attól függ, mennyi fényt enged 
át a felületekre és milyen mértékben veri 
vissza a közvetlen napsugárzást.

  

  

amennyiben egy szemközti homlokzat 

  
alkalmazható. A munkaállomás nem lehet 
szemben az ablakkal. Felhasználástól 

felületekre alkalmas.

  
valamennyi irodai felhasználásra alkalmas. 

esetében csak korlátozottan alkalmazható. 
A munkaállomás korlátozott módokon 
lehet szemben az ablakkal. A keleti, déli és 

  

hatásfoka leengedett állapotban esti és 
éjszakai fényviszonyoknál.

  

   
A bent tartózkodók jól láthatóak.

   
Korlátozott védelem. A körvonalak mindig 

  

  

hatásfoka leengedett állapotban.

  

   

   

csak mint árnyalakok.

   

mértékben korlátozott az átláthatóság.

  

Az FC-érték megadja, hogy a szövet a 
napfény hány százalékát engedi át, ami 
az árnyékolás mértékfaktora.

FC
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FS Z60VS ikersín 

60

29

vakolt módozat

37.5

35

Önhordó ikersín FS ZT60V

60

35

37.5

29 35

37.5

37.5

35

elmozdítható

A részletekig tökéletes 

VORO ZiP-90

VORO ZiP BRAVO 

VORO ZiP PUTZ-90

95 / 105 / 125 [ mm ]
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133 [ mm ]
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133
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5

doboz

alsó záróléc

vezetősín

ZiP szövet

standard opcionális, max. 3 m 
szélességig

0 / 5 / 20
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Falazat 

záróléctípussal

BRAVO standard 
záróléctípussal

doboz tolókeretes 

és standard 
záróléctípussal

Falazat 

rendszerrel. ZiP 

és opcionális 
záróléctípussal.

rendszerrel. 

BRAVO rovarhálóval 
és opcionális  
záróléctípussal

rendszerrel. ZiP vakolható 

záróléctípussal

doboz BRAVO 
standard 
záróléctípussal

doboz opcionális 
záróléctípussal
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Az ideális 
árnyékolástechnikai 
kiegészítő: a Schlotterer 
rovarháló 

Élvezze a nyár minden percét! Ehhez a napvédelem 
mellett professzionális rovar- és pollenek elleni, 
személyre szabott és intelligens árnyékolástechnikai 
rendszereinkkel kompatibilis megoldásokat kínálunk. 

tarthatja a szúnyogokat vagy darazsakat, és az allergiások 

intelligens rendszereit utólag is beépítheti.

teljesen észrevétlen, kifejezetten stabil és hosszú 

kompatibilis. 



27

Az ultrafinom 4PLUS-szal a Schlotterer egy olyan 
innovatív hálómegoldást kínál, amely a rovarok elleni 
védelem mellett a polleneket is kizárja a otthonából. 
Egy speciális rétegbevonat 86%-kal csökkenti a 
pollenek bejutását, miközben sokkal nagyobb a 

forgalomban kapható hagyományos pollenek elleni 

a rovarhálórolón kívül bármely rovarháló termékhez 
alkalmazható. 

A rovarhálós 
tolókeret tökéletes 

választás nagy felületek 

hely, például télikertekben, 
balkonokon, teraszokon 

vagy erkélyeken. Cégünk a 
rovarhálóhoz igény szerint 

gyártja le a rendkívül stabil keretet 
egy- vagy többszárnyú rendszerrel.

A rovarok elleni 
védekezésben 

használt fix keretek 
ideálisak az 

minden ablaktípusra illenek,

leakaszthatóak. 

A rovarok elleni védekezésben 
használt nyílókeretek rugalmas 

biztosítanak. Különösen 
teraszajtókhoz, erkélyajtókhoz 

és télikertekbe ajánljuk. Kisállat 
bejáróval is kapható, valamint 



árnyékolástechnika területén. A cég 

által fejlesztett termékpaletta kiterjed a 

rendszerekre, amelyeket Adnet-ben 

Schlotterer termékeit árnyékolástechnikai-, 

partnereinknél vásárolhatja meg.

Made in Ausztria
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Schlotterer Sonnenschutz Systeme GmbH 
Seefeldmühle 67 b, 5421 Adnet,  Austria 
T:  +43 6245 85591-100 
F: +43 6245 85591-9100 
M: office@schlotterer.at

www.schlotterer.hu 

BEMUTATÓTERMEINK
Látogasson el bemutatótermeink egyikébe és 
győződjön meg élőben kiemelkedő minőségű 
termékeink lehengerlő vonzerejéről!

SZIGETVÁR
CÍM: 7971 Hobol, Asztalos János utca 54.
TEL: +36 73 510 177
MOBIL: +36 30 500 8938
NYITVATARTÁS: Hétfő - péntek: 8:00 - 16:00

BUDAPEST III.
CÍM: 1034 Budapest, San Marco u. 6 - 8.
TEL: +36 1 437 0102
MOBIL: +36 30 427 8499
NYITVATARTÁS: Hétfő - péntek: 9:00 - 17:00

VESZPRÉM
CÍM: 8200 Veszprém, Budapesti út 47.
MOBIL: +36 20 947 2414
NYITVATARTÁS: Hétfő - péntek: 9:00 - 17:00

SOPRON
CÍM: 9400 Sopron, Zarándok út 9.
MOBIL: +36 20 418 9591
NYITVATARTÁS: Hétfő - péntek: 9:00 - 17:00

www.jankoablak.hu


