„P r ak t ický a ko mfo r t n í“

B A L DACH Ý N RENO

SYSTÉM PRO ZASTÍNĚNÍ ŠIKMÝCH PLOCH A SVĚTLÍKŮ
Baldachýn RENO je ideální systém pro zastínění šikmých okenních ploch a světlíků. Kvalitní hliníková
konstrukce baldachýnu umožňuje zastínit jedním baldachýnem plochu až 15 m2, proto je vhodný
zejména pro velké prosklené střešní nebo stropní plochy. S baldachýnem RENO tak snadno
a efektivně zabráníte pronikání tepla do interiéru během horkých letních dnů a v zimě zase naopak
unikání tepla ven.
Baldachýn RENO ovládáte pohodlně dálkovým ovladačem, stěnovým vypínačem nebo při napojení
na systém SMART HOME dokonce svým mobilním telefonem nebo tabletem. Tichý motor nové
generace zajišťuje plynulý a bezproblémový chod systému i ve větších výškách, kde jsou běžné
manuálně ovládané stínicí systémy těžko přístupné nebo pro ovládání zcela nedostupné.
Pro baldachýn RENO je vhodných hned několik druhů textilií v naší nabídce. Skvělé jsou zejména
textilie SCREEN, které dokáží velmi účinně odrážet sluneční záření a zabrání tak přehřívání interiéru,
aniž by zároveň sebrali všechno světlo. Dalšími vhodnými materiály jsou textilie ROMA a většina
materiálů z naší nabídky roletových textilií STANDARD.
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B A L D A CH ÝN REN O
Standardní provedení baldachýnu:
•
•
•
•
•
•

kolejnicový systém složený ze dvou vzájemně propojených kolejnic
tichý motor AM 68
možnost připevnění motoru na obě strany baldachýnu
nosiče pro montáž do otvoru/světlíku
barva systému baldachýnu a dalších komponentů: bílá RAL 9016
ovládání pomocí dálkového ovládání, stěnového vypínače nebo systémem Smart Home
(nejsou součástí základní ceny systému)

Nadstandardní a příplatkové provedení baldachýnu:
•
•
•
•
•

stínicí textilie (dle výběru)
vypracování stínicí textilie pro baldachýn RENO
dálkové ovládání (1/6/16-kanálové)
stěnový vypínač
systém Smart Home

Rozměry baldachýnu:
•
•

maximální šířka: 250 cm
maximální délka 600 cm

Nestandardní rozměry produktu vám vyrobíme pouze po předchozí konzultaci.
Stínicí materiál:
•
•
•

textilie SCREEN
textilie ROMA
textilie STANDARD

Umístění baldachýnu:
Baldachýn RENO se montuje směrem do boku, nejčastěji do světlíku.
Barevnost:
Bílá RAL 9016
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