ŘEŠENÍ PRO
VÁŠ KOMFORT

Loggialu® Paro – panely s hliníkovými fixními lamelami upevněnými pod úhlem 33°.

Loggialu® Plano – panely s hliníkovými fixními lamelami obdélníkového tvaru
instalovanými do rámu pod úhlem 90°. Panel tedy vypadá zvenčí i zevnitř identicky.

a proof
instead
of promises
Loggialu® Paro Privacy, Loggialu® Plano Privacy - varianty s hliníkovými
lamelami, které lze ručně naklápět a regulovat tak přísun světla do místnosti.

Loggiawood® Paro – panely s dřevěnými fixními lamelami upevněnými pod úhlem 33°.

Komerční stínicí systémy
projektujeme s jasným cílem.
Světelné paprsky ovlivní váš život
jen v tom nejlepším světle.
Renson
by
diamond design
www.diamonddesign.cz

Loggiawood® Paro Privacy – varianta s manuálně sklápěcími dřevěnými lamelami.

Loggiascreen® - hliníkový rám se screenovou textilií, která vás ochrání před
světelným a tepelným slunečním zářením. Je větruodolná.

Posuvné stínicí panely se využívají pro ochranu před ostrým slunečním světlem a k jeho regulaci. Zastíníme jimi vnitřní prostor, ale nepřijdeme o výhled směrem ven. Umožňují nám intenzivně větrat
v interiéru, zároveň tlumí účinky větru a chrání naše soukromí před zvědavými pohledy zvenčí. Své využití najdou na fasádách budov před okny nebo lodžiemi, nebo jako boční prvky na pergolách.
Lze jimi ohraničit terasy, venkovní galerie a ochozy. Vždy se jedná o hliníkový rám s výplní. Podle vašich požadavků na vizuální transparentnost a protisluneční ochranu můžete volit mezi hliníkovými
nebo dřevěnými lamelami, nebo screenovou textilií. Panely se dají ovládat manuálně nebo pomocí zabudovaného motoru.
Posuvné varianty panelů jsou vybaveny patentovaným, spodním vodicím systémem. Je schopen automatického seřízení, eliminuje drobné konstrukční vady nebo působení dočasné zátěže
(voda, vítr). Jednotlivé typy panelů lze mezi sebou kombinovat. Sami si zvolíte barvu i povrchovou úpravu rámu i barvu viditelných komponentů.
Pro výběr nejvhodnějšího řešení doporučujeme navštívit jeden ze showroomů výhradního dovozce produktů RENSON® pod značkou DIAMOND DESIGN®.

we reflect your style

praha / brno / hradec králové / české budějovice /
ostrava / zlín / olomouc / velké meziříčí

www.diamonddesign.cz

we reflect your style

by diamond design®

Pokud zvažujete nebo projektujete budovu pro komerční využití s množstvím kanceláří, ordinací
a restaurací; výrobnu s nepřetržitým provozem, nebo stavíte dům na „zelené louce“, právě jste
našli unikátní řešení pro zastínění velkých prosklených ploch!
Slunolamy slouží k zamezení přehřívání vnitřního prostoru budov. Zastavují sluneční paprsky,
ještě před jejich kontaktem s prosklenými plochami budovy, a zároveň zachovávají
vizuální kontakt s okolím. Jsou projektovány tak, aby v létě docházelo ke snížení tepla v interiéru

SUNCLIPS® Hliníkové tenkostěnné lamely mající tvar písmene C. Při jejich horizontálním
použití lze vytvořit efektní zakřivené slunolamy kopírující tvar budovy.

Použité vertikálně vytvoří permanentní vizuální bariéru. Ideální pro stínění na západní nebo
jižní straně budovy.

CILIUM® Dynamický systém umožňující transformaci vertikálního slunolamu před oknem do
horizontální pozice nad oknem. V uzavřené svislé poloze chrání před přímými slunečními
paprsky a vpouští do budovy rozptýlené světlo.

V zimě v pozici nad oknem umožňuje proudit méně intenzivnímu slunečnímu záření bez
překážek dovnitř budovy. Systém je ve velké míře využívaný v soukromém sektoru. Hliníkový
obklad lze nahradit libovolným materiálem, například dřevem.

ICARUS® Lamely mají uzavřený aerodynamický tvar. Tento systém nabízí řešení ovládaní
lamel pomocí motoru nebo manuálně.

Jsou vhodné pro vertikální i horizontální stínění, jako obklady fasád nebo vizuální bariéra.

a aby v zimních měsících nebylo bráněno průniku tepla dovnitř. Současně zohledňují potřebu
dostatečného přirozeného osvětlení v místnosti bez nepříjemných odrazů a odlesků.
Jednoduše inteligentní, moderní, venkovní konstrukční ochrana před sluncem!
Při jejich projektování se počítá se zeměpisnou šířkou a délkou, místním časovým pásmem
a orientací fasády. Kvůli stabilitě stíni cí konstrukce je zohledněno zatížení větrem a deštěm.
Slunolamy se využívají nejenom pro regulaci slunečních paprsků, ale také pro obložení části
budovy a jako vizuální bariéra. Komerčním stavbám dodávají zajímavý punc industriálnosti.
Z vizuálního hlediska a dle způsobu technického provedení hovoříme o vertikálních
a horizontálních slunolamech. Základem jsou vždy hliníkové lamely lišící se tvarem
a způsobem uložení.
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