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ARTYKU  PROMOCYJNY LUMITERM

Powi ksz wspóln  przestrze  o zada-
szony taras lub zamkni t  werand
na rodzinne spotkania.

Dostarczymy komplet elementów wy-
branego systemu werandowego wed ug 
wymiarów podanych przez Ciebie do sa-
modzielnego monta u, lub dostarczymy 
i zamontujemy.

PERGOLUX to system dedykowany dla 
drewnianych podkonstrukcji no nych.
Zawiera aluminiowe profile, jest atwy 
w instalacji i posiada unikalny system klip-
sów.

Pergolux to nowoczesny design i wysoka 
jako  w przyst pnej cenie. Instalacja jest 
atwa, wymagaj ca minimalnych narz dzi, 

dzi ki unikalnemu systemowi zacisków.

CLIMAX to zaokr glone linie, mi k-
kie kszta ty i materia y wysokiej jako ci. 
Wszystkie elementy CLIMAX s  dostarcza-
ne w precyzyjnych wymiarach i wst pnie 
zmontowane. Powlekane aluminium nie 
wymaga konserwacji. Climax posiada certy-
fikat CE i 10-letni  gwarancj .

CLIMAX PANORAMA to zadaszenie tarasu 
o du ych rozpi to ciach podpór, nawet do 
7 m pomi dzy s upami. System jest dedyko-
wany jako zadaszenie patio, pergoli, ogro-
dów zimowych i werand. 

Zintegrowane profile rynnowe pozwala-
j  w a ciwie odprowadza  wod  z du ych 
powierzchni, co eliminuje potrzeb  wielu 
punktów podparcia. 

CLIMALUX to kompletny zestaw samono-
nych profili aluminiowych i zadaszenia 

o wysokiej jako ci. Pozwala tworzy  zada-
szenia o rozpi to ciach maksymalnych oko-
o 4 m. Atrakcyjny i niedrogi system sa-

monastawnego profilowania Climax jest 
doskona ym rozwi zaniem dla pergoli, wiat 
samochodowych czy tarasów.

Pionowe i poziome profile aluminiowe 
po czone s  z wytrzyma ymi poliw glana-
mi lub szk em. 

Oprócz rozwi za  tarasowych oferujemy 
równie wietliki dachowe:

CINTRALUX®

Samono ne przepuszczaj ce wiat o uko-
we upiny kompozytowe GRP z filtrem UV 
o samoczyszcz cej si  powierzchni oraz 
bia e, prefabrykowane elementy szczytowe 
szybkiego monta u:

3 wersje kolorystyczne w tej samej ce-
nie: przezroczyste, mleczne lub jasna zie-
le  morska,

pow oka Heatstop zapobiegaj ca prze-
grzewaniu si  do wietlanych pomieszcze
opcjonalnie do wersji mlecznej,

w standardzie z ywic poliestrowych 
b d  opcjonalnie w wersji z klasyfikacj
NRO – nierozprzestrzeniaj ce ognia,

wymiary: rozpi to  do 4,00 m, nieogra-
niczona d ugo ,

20-letnia gwarancja odporno ci na opa-
dy gradu.

WIETLIKI KOPU KOWE SKYLUX®

wietliki sta e b d  uchylne, wy azy i kla-
py oddymiaj ce. Mog  by  kwadratowe, 
prostok tne i okr g e w kilkuset wymia-
rach. wietliki sta e SKYLUX® to kopu -
kowe wietliki punktowe przezroczyste 
lub mleczne zrobione z termoformowalne-
go akrylu b d  poliw glanu na podstawach 
z PVC, poliestru lub stali o ró nych wyso-
ko ciach.

Otwierane wietliki SKYLUX® wyposa o-
ne s  dodatkowo w ramy z PVC lub alumi-
nium oraz si owniki elektryczne, r czne lub 
pneumatyczne. Sterowanie mo e odbywa
si  r cznie lub by  po czone z automatyk
pogodow  i przeciwpo arow . Zalety: pro-
sty i szybki monta , wysoka szczelno  i od-
porno  na warunki atmosferyczne, unikal-
ny system mocowania kopu  – jednoskr tne 
ruby i kapturki zabezpieczaj ce, niezbijal-

ne kopu y poliw glanowe i antyw amanio-
we metalowe zabezpieczenia rub. 

Zapraszamy do kontaktu!

LUMITERM   
ul. Zalipie 3, 51-180 Wroc aw

tel. 71 346 21 33, tel. kom. 509 802 225
faks 71 346 21 43

www.lumiterm.pl, e-mail: biuro@lumiterm.pl

Zadaszenia tarasowe
Nasza propozycja wychodzi 
z prostego za o enia: kupujesz 
dom, który spe nia Twoje 
aktualne potrzeby. Jednak e
w miar  powi kszania si
rodziny potrzebujesz wi cej 
miejsca. Wtedy LUMITERM 
oferuje doskona e rozwi zanie 
dla Twojego domu. 
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