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ROLET Y REFLEKSYJNE SCREEN , ROLET Y 

TERMICZNE, OCHRONA PRZED NADMIERNYM 

NAGRZEWANIEM SIĘ POMIESZCZEŃ

ZALETY
 Rolety zamontowane na zewnątrz pozwalają na zaoszczędzenie ok. 60% kosz-

tów związanych z klimatyzacją i ogrzewaniem.
 Termoizolacja – roleta refleksyjne montowana na zewnątrz zatrzymuje ok. 

80% energii słonecznej, dzięki czemu chroni szybę przed nagrzaniem się.
 Dzięki różnym stopniom otwarcia (1%, 3%, 5%, 10%) możemy dostosować 

transparentność rolety w zależności od potrzeb i charakteru pomieszczenia.
 Roleta zewnętrzna refleksyjna screen zatrzymuje bezpośrednie, oślepiające 

promienie słoneczne.
 Szeroka gama kolorystyczna tkanin o wysokiej odporności na odbarwienia.
 Dzięki dużym gabarytom rolety refleksyjnej Screen możemy zasłonić duże 

powierzchnie szklane, nawet do 11 m2 na zewnątrz i 22 m2 wewnątrz.
 Wszystkie tkaniny posiadają liczne atesty. 
 Gwarancja na tkaniny to 5 lat przy montażu zewnętrznym i nawet 10 lat przy 

montażu wewnętrznym.

CHARAKTERYSTYKA
 Tkanina wykonana z włókna szklanego pokrytego PCV co zapewnia trwałość, 

oraz wytrzymałość na czynniki zewnętrzne tj. przebarwienia, gnicie, rozciągnię-
cia.

 Możliwość dobrania odpowiedniego stopnia otwarcia tkaniny w zależności 
od strony fasady obiektu względem kierunków geograficznych – 1%, 3%, 5% 
oraz 10%.

 Wszystkie komponenty rolety refleksyjnej Screen firmy Helios – kaseta i pro-
wadnice są wykonane z ekstrudowanego grubościennego aluminium.

 Kolor komponentów może być pomalowany na dowolny kolor ze standardo-
wej palety RAL.

 Rolety posiadają dwa rodzaje prowadzeń: prowadnice o różnych kształtach 
i szerokościach w zależności od zastosowania oraz linki stalowe.

 Rolety mogą być sterowanie ręcznie (łańcuszek, korba) oraz elektrycznie 
(pełna automatyka), jak i są w pełni kompatybilne z systemami do inteligentne-
go zarządzania budynkiem.

INFORMACJE DODATKOWE
Kraj produkcji: Polska
Dystrybucja: detaliczna (obsługa klienta w całym kraju), hurtowa (poszukuje-
my dystrybutorów w całym kraju) 
Gwarancja: nawet do 10 lat
Usługi: profesjonalny serwis oraz montaż przesłon okiennych, fachowe doradz-
two – pomoc w doborze odpowiedniego systemu – np. architekci
Zasięg działalności: cały kraj
Pozostała oferta: żaluzje fasadowe, łamacze światła, markizy, pergole, moski-
tiery, rolety zewnętrzne, systemy do zimowych ogrodów, świetlików, żaluzje 
aluminiowe 50 mm, rolety materiałowe, rolety w kasetkach, rolety wolnowi-
szące, plisy, zasłony rzymskie, rolety dzień-noc, automatyka do rolet, rolety do 
kamperów, plisy do jachtów

NOWOŚĆ:
Rolety termiczne do wewnątrz pomieszczeń – w miejscach gdzie nie mamy 
możliwości zastosowania rolety refleksyjnej na zewnątrz budynku, a występuje 
problem z nadmiernym nagrzewaniem się pomieszczeń proponujemy tkaniny 
z grupy Helios Screen Termic – sprawdź – rewelacyjne efekty!

AM Helios 
os. Orła Białego 44

61-261 Poznań
tel. 61 879 55 85

tel. kom. 501 613 829
e-mail: bok@roletyhelios.pl

www.roletyhelios.pl

helios abc 2014.indd 94helios abc 2014.indd   94 2014-06-08 19:28:122014-06-08   19:28:12


