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První revoluční zasklívací systém představující
samotný vrchol současné stínící techniky, který
současně umožňuje měnit tepelně-izolační, energetické a optické vlastnosti izolačního zasklení.

MEZISKELNÍ ŽALUZIE - řešení bez kompromisů
izolační sklo s meziskelní fólií
a integrovanou žaluzií
INTERM TF pasiv GSb
INTERM TF sporo standard GSb
GSb - meziskelní žaluzie integrovaná do dvojskla s meziskelní fólií

skladba

Ug (W/m2K)

4 - 22 - 12 - 4
5 - 22 - 14 - 4
4 - 22 - 16 - 4
4 - 22 - 18 - 4

0,7/0,8
0,6/0,7
0,5/0,7
0,5/0,7

dle EN

žaluzie odrazí většinu dopadající
sluneční energie a současně zachová
dostatečný prostup viditelného světla

100 %

100 %

48 % (60 %)

tloušťka
(mm)
43
46
47
49

ŽALUZIE INTEGROVANÁ
DO IZOLAČNÍHO ZASKLENÍ
POSKYTUJE MNOHO VÝHOD

U=0,5 (0,7) W/m2K

žaluzie
zavřená

U=0,7 (0,8) W/m2K

U=0,5 (0,7) W/m2K

žaluzie
otevřená

žaluzie ponechá
zasklení výchozí
jeho vlastnosti

Rw
(db)
35
35
36
36

Hodnoty Ug, g jsou variabilní pro polohy žaluzie vytažené + zavřená / otevřená

ScreenLine

žaluzie
nahoře

g
(%)
61 - 12
48 - 12
48 - 12
48 - 12

žaluzie tvoří výtečně izolující
dvojkomorový systém
a poskytne 100% soukromí

100 %

25 % (30 %)

hodnoty platí pro INTERM TF sporo standart GSb
hodnoty uvedené v závorce platí pro INTERM TF Pasiv GSb,

12 %

 jako první zasklívací systém
na trhu umožňuje variabilně měnit
izolační tepelně energetické a optické
vlastnosti
 přebírá funkci rolet a jiných dodatečně montovaných zatemňovacích
prvků
 vytváří efektivní a vysoce účinnou
protisluneční ochranu
 představuje zcela bezúdržbový
systém bez špinění, usazování prachu,
bez možnosti poškození lamel
 umožňuje vhodně instalovat
do prostor pro alergiky namísto standardních žaluzií, závěsů nebo rolet
 díky možnosti elektrického ovládaní lze zařízení začlenit do systému
regulace teploty a vzduchotechniky
 vytváří vysokou estetickou a užitnou hodnotu umožňující smělá architektonická řešení
 barevné provedení lze přizpůsobit
interiéru nebo exteriéru
 multifunkční řešení šetří náklady
na pořízení samostatných systémů
(izolační dvojsklo, venkovní žaluzie)
 poskytuje zvýšenou protihlukovou
ochranu
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