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Rozwi zania mo na zastosowa  do 
okien, witryn lub du ych prze-
szkle . aluzje skutecznie po-

wstrzymuj  promienie s oneczne, chroni c
pomieszczenie przed przegrzaniem, dzi -
ki czemu rzadziej u ywamy klimatyza-
cj  i obni amy zu ycie energii. Natomiast 
zim  opuszczone aluzje chroni  pomiesz-
czenie przed „uciekaniem” ciep a, obni a-
j c dzi ki temu koszty energii zu yte na 
ogrzewanie. Dodatkowo mo emy dowolnie 
regulowa  k tem nachylenia lameli, wybie-
raj c odpowiednie dla siebie zaciemnienie 
pomieszczenia.

Produkty oferowane przez firm
Griesser, to rozwi zania wysokiej jako ci 
z innowacyjnymi rozwi zaniami. Na szcze-
góln  uwag  zas uguj  dwa rozwi zania:

Metalunic i Metalunic Sinus – aluzje ze-
wn trzne, ca kowicie metalowe, bez dodat-
kowych elementów; podnoszenie i opusz-
czanie aluzji oraz sterowanie k tem 
nachylenia lameli realizowane jest za po-
moc  zintegrowanego a cucha z dodat-
kowych mechanizmem, który znajduje si

w prowadnicy; dodatkowa ka da lamela jest 
mocowana indywidualnie do elementu mo-
cuj cego w prowadnicy, dzi ki czemu mo-
emy j  w atwy sposób wymieni ;

Grinotex i Grinotez Sinus – aluzje ze-
wn trzne z metalowymi elementami; pod-
noszenie i opuszczanie aluzji realizowa-
ne jest za pomoc a cucha w prowadnicy, 
natomiast do sterowania k tem nachylenia 
lameli mamy metalow  link ;

W obu typach, aluzje blokuj  si
w ka dej pozycji, uniemo liwiaj c ich od-
niesienie od zewn trz.

Kolorystyka oferowana przez firm
Griesser to dwie palety barw – GriColor 
oraz GriRAL – w sumie 150 ró nych od-
cieni, w cenie standardowej produktu. 
Ponadto istnieje mo liwo  wykonania 
lameli w dwóch kolorach (przy wybo-
rze kolorów z palety barw podstawowych, 
bicolor w cenie podstawowej produk-
tu). Dzi ki tej mo liwo ci, aluzje kolory-
stycznie mo na dopasowa  do elewacji. 
W przypadku ciemnych aluzji, aby unik-
n  ciemnej plamy zamiast okna (przy a-
luzjach opuszczonych) mo na wewn trzn
stron  lameli wykona  w innym – jasnym 
kolorze. Poprawi to komfort osób przeby-
waj cych w pomieszczeniu.

aluzje zewn trzne firmy Griesser mog
by  sterowane za pomoc  ró nych syste-
mów sterowania:

Standardowe przyciski aluzjowe fir-
my VIMAR, z blokad , która uniemo li-
wia jednocze nie wci ni cie przycisków 
w dwóch kierunkach ruchu aluzji.

Przyciski bezprzewodowe firmy 
ELTAKO, które mo na zainstalowa  w re-
montowanych pomieszczeniach bez po-
trzeby dodatkowego kucia cian, aby po o-
y  przewody.

System inteligentny by-Me firmy 
VIMAR, który umo liwi nam jednoczesne 
otwieranie i zamykanie wszystkich aluzji, 
grupowanie aluzji lub sterowanie indywi-
dulanie.

Zaawansowane systemy BMS. 

aluzje fasadowe firmy GRIESSER
aluzje fasadowe 

szwajcarskiej firmy Griesser 
AG to nowoczesne os ony 
zewn trzne chroni ce przed 
s o cem, które z ka dym 
rokiem stoj  si  coraz 
bardziej popularne nie tylko 
w budynkach u yteczno ci 
publicznej, ale równie
w domach prywatnych.
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