
we reflect your style
praha / brno / hradec králové / české budějovice /
ostrava / zlín / olomouc / velké meziříčí         www.diamonddesign.cz

PANOVISTA®

Stínicí systém, který je dokonalou reakcí na architektonický trend “Invisible architecture”. 

Minimalistický, technicky naprosto čistý a dokonalý.

Byl vyvinut speciálně pro rohová okna v designu „sklo na sklo“, kde by středová vodicí lišta 

pokazila vzhled proskleného rohu objektu. Pro současné moderní stavby zcela zásadní prvek, 

který dotváří výsledný dojem. Třešnička na dortu, bez které se neobejdete.

Jedním stiskem ovladače uvedete do chodu obě části screenu současně a během chvilky 

roleta zcela zmizí ve fasádě. V zatažené poloze screenu máte přehled o dění na terase, skryti 

pohledům zvenčí, působení přírodních živlů a nepříjemnému hmyzu.

SLIDEFIX®

Unikátní systém horizontálně posuvné rolety, který do posledního detailu splňuje veškeré 

požadavky na minimalistické trendy v soudobé architektuře.

Jednoduché, originální řešení pro rozměrné skleněné plochy, posuvná okna a prosklené rohy, 

které se těší oblibě architektů i majitelů současných moderních obydlí.

Screenové rolety se pohybují v horizontálním směru, kopírují tak boční pohyb posuvných 

oken. Veškerý systém vodicích lišt zůstává vašemu oku skrytý. 

Bonusem tohoto způsobu stínění je vlastní odtokový systém. Je elegantně zakomponovaný 

v podlahové části systému Slidefix®. Stékající dešťová voda ze screenu mizí v útrobách 

systému a nepozorovaně odtéká vnitřním kanálkem ven.
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Screenové materiály mají výjimečnou schopnost ochrany vnitřního prostoru před prudkým 
větrem a deštěm, obtěžujícím hmyzem a prachem. Při stažené roletě tedy můžete bez obav 

větrat.

SCREEN – textilie ze skelného vlákna potaženého PVC. Odolná větru, vlhkosti a tepelným 
změnám. Má dlouhou životnost. Vhodná pro samostatně stojící rolety 

(např. výplně polí pergol).

RENSONSCREEN® – speciální textilie s voděodolnou úpravou vhodná pro zastínění stropů 
pergol.

CRYSTALSCREEN – materiál s transparentní fólií. Větru nepropustný, průhledný oběma 
směry. 

BLACKOUTSCREEN – materiál používaný tam, kde je třeba zajistit absolutní soukromí, 
vytvořit prostředí pro projekce nebo pro přístroje citlivé na světlo.

SOLTIS® – polyesterová textilie potažená vrstvou PVC. Vysoce pevná a rozměrově stálá, 
vhodná pro stínění vodorovných ploch, kde jsou látky nejvíce namáhány.

Příjemným bonusem při výběru stínicích textilií, pro váš 
dům, je možnost výběru z více než 200 barev a odstínů. 

Na vybrané typy screenových textilií je možný celoplošný 
tisk dle individuálního přání klienta. 

FIXSCREEN®

Fasádní systém venkovní rolety ze sklolaminátové textilie. Vyniká odolností vůči větru 
až do rychlosti 130 km/hod, díky speciálnímu patentovanému uchycení textilie 

v postranních lištách. Zajišťuje dokonalou ochranu před sluncem i obtížným hmyzem.

Při úplném vytažení je roleta zcela neviditelná. Ovládat ji můžete manuálně klikou, dálkovými 
ovladači nebo napojit automatiku systému na inteligentní řízení domu přes mobilní telefony 
nebo tablety. Roleta může být umístěna jako samostatně stojící a tvořit jedinou výplň otvoru 
pergoly či terasy. Maximální rozměry jsou 6 m šířka nebo  6 m výška při maximální celkové 

ploše 22 m2.

TOPFIX, TOPFIX – MAX®

Stropní systém TOPFIX® je ideální pro stínění prosklených stropů, světlíků, ateliérových oken 
nebo zimních zahrad. Maximální rozměry používaných rolet jsou 2,5 m x 3 m. 

Systém TOPFIX MAX® je možné instalovat jako samostatně stojící, bez opory zasklené plochy, 
se speciálním odtokovým  systémem. Maximální rozměry používaných rolet jsou 5 m x 6 m. 

Technologie systému dovoluje jeho instalaci pod různými úhly.

Elegantní záležitostí, jak docílit světelné a tepelné pohody ve vašem domě, kanceláři nebo 

zahradní pergole, je použití screenové textilie. Brání přehřívání vnitřního prostoru a je schopna 

odstínit až 95% sluneční energie. 

Sluneční paprsky dopadají na screen. Část jich je odražena (RS), část absorbována (AS) 

a její tepelná energie vyzářena. Část screenem projde a dopadá na okno (TS), kde se děj 

opakuje. Do interiéru vstupuje jen minimum tepla a maximum přirozeného denního světla. 

V létě tak nemusí běžet vaše klimatizace v obyváku naplno, v zimě systém vpouští sluneční 

paprsky navozující pocit tepla.

Screenové textilie zabraňují poškození zraku ostrým slunečním světlem, brání světelnému 

odrazu na obrazovkách elektroniky. Neomezují volnému průhledu do krajiny, 

ale chrání vaše soukromí před pohledy zvenčí.
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