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Externa rulljalusier
De kan enkelt kombineras med en upprullningsbar
insektsskärm. De är fantastiska väderskydd som
skyddar alla typer av fönster mot dåligt väder. De
kan fungera som en säkerhetsfunktion då de är ett
svårt hinder för inbrottstjuvar och inbrott.

Externa rulljalusier är gjorda av aluminium- eller
plastlameller som är anslutna till varandra för att
bilda en kompakt enhet, den så kallade plattan.
Den placeras i en låda som kan vara synlig eller
inlindad under fasaden. Rulljalusins platta kan
inte lutas, du kan dra den ner till mitten av fönstret.
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Externa rulljalusier används inte bara som skydd
mot solen och mot värmeläckage vilket avsevärt
ökar isoleringsförmågan hos fönster, utan de ger
också utmärkt ljudskydd. De minskar både buller
och damm och förhindrar att värme tränger in
i rummet.
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energibesparing för uppvärmning
möjliggör skuggning och ventilation samtidigt
kompletterar estetiskt utseendet på huset
ger dig möjlighet att mörklägga eller skapa
halvmörker
+ garanterar integritet och vilsam sömn i mörkret
+ ett stort urval av former och färger på lameller
— lamellerna kan inte lutas
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Med denna typ är lådan för rullning av
plattan synlig utanför byggnaden. Den kan
också installeras i valfri rektangulär öppning.

Lamellerna viras in i en inbyggd låda. En del av
lådan är härdad polystyren XPS som utmärker
sig genom utmärkta isoleringsegenskaper. När
rulljalusin dras tillbaka är det bara styrskenorna
som är fästa vid fönsterramen eller på skärmen,
inspektionsfliken och ändspalten som är synliga.

I dessa fall installeras rulljalusier i speciella
överliggare. Det är en mycket ren och elegant lösning där jalusisystemet blir en del
av byggnaden.

När du använder den frontmonterade lådan
kan du kombinera rulljalusier med en integrerad insektsskärm.

Om du vill använda den inbyggda lådan måste
du ta hänsyn till den redan i projekteringsfasen.
Rulljalusier kan också kombineras med en integrerad insektsskärm i denna låda.

Jalusiöverliggare installeras under byggandet av huset och måste beaktas i projekteringsstadiet.

Externa persienner
Till skillnad från externa rulljalusier kan lamellerna på externa
persienner lutas. Genom att justera lamellerna korrekt kan
du skydda rummet mot solens strålar och du kan se ut samtidigt. Du kan ha fönster öppna och låta frisk luft komma
in i rummet, eller så kan du lämna dem delvis öppna och
skugga bara mot den värsta värmen, eller sänka dem helt
och skugga rummet helt.
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kontinuerlig ljusreglering
möjliggör skuggning och ventilation samtidigt
energibesparing för luftkonditionering
garanterar integritet i interiören
ett stort urval av former och färger på lameller
kompletterar estetiskt utseendet på huset
vid mycket starka vindar måste lamellerna dras tillbaka
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Externa persienner minskar kraftigt energiförbrukningen
i byggnader. Du sparar på luftkonditionering.
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MED TÄCKPLATTA
AV ALUMINIUM

I SJÄLVBÄRANDE
COMFORT-SYSTEM

I INBYGGD
LÅDA

I HELUZ
-ÖVERLIGGARE

Aluminiumtäckplattan täcker huvudskenan och stapeln med lameller och skyddar dem från vädret
när persiennerna dras tillbaka.
Färgen kan justeras med färgen på
persienner eller fasad.

Lösningen är lämplig för snabbare och enklare installation och
när huvudskenan inte kan fästas
i byggnaden. I detta fall förankras
persiennen via styrskenor vid
skärmen eller vid fönsterramen.

Blindlådan är konstruerad för puts
och är inte synlig på byggnadens
fasad. Inbyggda lådor måste tas
med i projekteringsfasen. Vi erbjuder flera typer av inbyggda lådor.

Det är en vanlig överliggare i vilken
persienner kan installeras även efter att konstruktionen är klar.

Användning

Kontrolltyper

Externa rulljalusier används mest
i rum där människor sover och
kopplar av, externa persienner
i rum med dagliga aktiviteter.

Både externa persienner och rulljalusier kan manövreras
antingen manuellt eller med en motor med hjälp av en
fjärrkontroll eller mobilapplikationer.

Om du har en stuga där du inte
bor året runt rekommenderar vi
att du köper externa rulljalusier
till fönstren. Det ökar skyddet för
byggnaden.
Externa persienner kan användas
i de flesta fall. Dessutom har rulljalusier sina dimensionella gränser
på stora eller oregelbundet segmenterade glasytor.
Om du bor på en plats med stark
vind är det bättre att köpa frontmonterade rulljalusier.

Du kan också använda en trådlös timer för att enkelt
ställa in automatisk sänkning eller uppdragning.
Båda produkterna kan
också utrustas med en
solsensor för att skydda
interiören från solstrålar
genom att automatiskt
sänka eller dra tillbaka
skuggningen.

