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Sk adana fasada salonu, dzi ki której w pi kny s onecz-

ny dzie  mo e sta  si  on cz ci  ogródka zewn trzne-

go; ogród zimowy, którego ciany mo na z o y  i w ten

sposób zapewni  go ciom komfort wypoczynku na

wie ym powietrzu, to tylko przyk ady mo liwo ci

wykorzystania systemów oferowanych przez firm

Solarlux.

Solarlux jest firm  specjalistyczn  zajmuj c  si  kon-

struowaniem i produkcj  systemów sk adanych, maj -

cych zastosowanie w budownictwie. Prezentowane

przez ni  systemy mog  by  wykorzystywane w budow-

nictwie jedno- i wielorodzinnym, budownictwie u y-

teczno ci publicznej, budynkach biurowych i innych bu-

dynkach komercyjnych.

Systemy Solarlux wykonywane s  z najwy szej klasy ma-

teria ów, takich jak drewno klejone trójwarstwowo, alu-

minium, jak równie  po-

czenie obu tych mate-

ria ów, w którym to alu-

minium jest zewn trzn

os on  konstrukcji drew-

nianej, a tak e systemy

ca oszklane. Wykorzysta-

ne materia y nie wyma-

gaj  konserwacji i zapew-

niaj  d ugoletnie, beza-

waryjne u ytkowanie.

Oferta obejmuje ró nego

rodzaju rozwi zania

techniczne, które umo li-

wiaj  zastosowanie syste-

mów sk adanych w ka -

dym obiekcie i s  dosto-

sowane do warunków

technicznych w nim pa-

nuj cych a tak e do po-

trzeb w a ciciela i innych

u ytkowników obiektów.

Wed ug kryterium sposo-

bu sk adania mo na po-

dzieli  produkty Solarlux

na systemy przegubowe

lub zawiasowe, w których

elementy s  ze sob  po -

czone i sk adaj  si  har-

monijkowo i na systemy

przesuwno – sk adane,

w których ka dy element

jest osobno przesuwany

i parkowany w specjalnej

szynie parkingowej, któ-

rej umiejscowienie mo -

na dostosowa  do wa-

runków ka dego po-

mieszczenia.

Innym kryterium umo li-

wiaj cym podzia , ofero-

wanych przez firm

Solarlux, systemów jest sposób instalowania. Wed ug tego

kryterium systemy te mo na podzieli  na podwieszane

u góry – obci aj ce konstrukcj  sklepienia i na systemy

stawiane u do u, których ci ar oparty jest na pod o u.

Ze wzgl du na komfort i bezpiecze stwo u ytkowania

mo na wyodr bni  systemy progowe lub bezprogowe.

W zale no ci od potrzeb izolacyjno ci termicznej firma

Solarlux zapewnia swoim klientom zarówno systemy

izolowane jak i nie izolowane termicznie.

Wszystkie, wy ej wymienione cechy, sprawiaj , e syste-

my Solarlux spe ni  wymagania ka dego klienta.

W budownictwie mieszkaniowym systemy Solarlux znaj-

duj  zastosowanie jako:

fasada zewn trzna

podzia  pomieszcze

zabudowa balkonu, loggii, tarasu

ogród zimowy ze sk adanymi cianami

sk adane ciany (fasady) hali basenowej

Systemy sk adane SOLARLUX

Solarlux.qxd  06-11-03  14:24  Page 196



197
11−12 2 0 0 6

Korzy ci, jakie wynikaj  z zastosowania systemów sk a-

danych SOLARLUX:

maksymalny komfort w obs udze – atwo , lekko ,

szybko  sk adania

mo liwo  ca orocznego u ytkowania

zapewnienie kontaktu z natur  dzi ki wielkopo-

wierzchniowym otworom

wi ksze mo liwo ci w aran acji uk adu pomieszcze

oraz ich wykorzystania

naturalna klimatyzacja

oryginalno  i innowacyjno  rozwi za

Solarlux Polska Sp. z o.o.

al. Gen. Sikorskiego 11, 02-758 Warszawa

tel. 022 448 27 10, faks 022 448 27 11

www.solarlux.pl, info@solarlux.pl
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