
BUDUJEMY DOM 4/2018184

ARTYKU  PROMOCYJNY ANWIS

ROLETY ZEWN TRZNE
Istotnym elementem rolet zewn trznych jest 
zastosowany w nich pancerz. Wype niony 
piank  poliuretanow , stanowi skuteczn  izo-
lacj  termiczn  i akustyczn  domu. Po opusz-
czeniu rolety, pomi dzy oknem a pancerzem 
wytwarza si  poduszka powietrzna, któ-
ra zmniejsza poziom ha asu nawet o 14 dB, 
a tak e poprawia parametry cieplne budynku. 
W praktyce przek ada si  to na dwie korzy-
ci: mo liwo  zaoszcz dzenia do 30% ener-

gii w trakcie sezonu grzewczego, a w upal-
ne dni obni enia temperatury wn trza do 
10 stopni Celsjusza. Warto jednak zaznaczy ,
e pancerz rolety zawsze pozostaje w pozycji 

zamkni tej. Opuszczona os ona szczelnie po-
krywa powierzchni  okna, ca kowicie odci-
naj c dop yw wiat a do pomieszczenia.

Rolety zewn trzne daj  mo liwo  wybo-
ru systemu o wzmocnionej konstrukcji pan-
cerza  i prowadnic, zwi kszaj c poziom bez-
piecze stwa przed w amaniem. Istnieje 
równie  mo liwo  wyposa enia os on w do-
datkowe zabezpieczenia w postaci: blokady 
uniemo liwiaj cej podniesienie rolety od ze-
wn trz, alarmu oraz systemu symuluj cego 
obecno  domowników. Rolety zewn trzne 
mog  zosta  po czone z czujnikami pogodo-
wymi, mierz cymi si  wiatru lub nat enie 
wiat a s onecznego. Nasi klienci do  cz sto

wybieraj  rozwi zanie, polegaj ce na pod -
czeniu os on do wewn trznej sieci domowej. 
Umo liwia to sterowanie roletami przy u y-
ciu urz dze  mobilnych.

Bogata kolekcja, poszerzona o now  kolo-
rystyk  (bazaltowy szary, betonowy szary 
oraz kwarcowy szary), zapewnia dopasowa-
nie do ka dej fasady budynku. W zale no-

ci od sposobu monta u wyró niamy rolety 
zewn trzne: elewacyjne, podtynkowe i na-
okienne.

ALUZJE FASADOWE
Sprawdzaj  si  w nowoczesnych domach, 
które charakteryzuj  si  du ymi przeszkle-
niami. Pozwalaj  na p ynn  regulacj  prze-
p ywu wiat a, która realizowana jest 
poprzez otwieranie i zamykanie lamel w za-
kresie 90–180 stopni. Chroni  wn trze po-
mieszczenia przed nadmiernym nas onecz-
nieniem, przez co zapewniaj  równomierny 
rozk ad temperatury, a tak e zmniejsza-
j  poziom ha asu przenikaj cego do rodka. 
Dzi ki prowadnicom bocznym lub stalowym 
linkom w os onie z PCV, aluzje fasadowe 
s  odporne na podmuchy wiatru. Podobnie 
jak w przypadku rolet zewn trznych istnie-
je mo liwo  automatyzacji os on, cznie 
z pod czeniem do systemu steruj cego bu-
dynkiem. Rozwi zanie to nie ma jednak do-
datkowych systemów zwi kszaj cych odpor-
no  na w amanie.

aluzje fasadowe stanowi  za to bardzo 
estetyczn  ozdob  domu. Szeroka paleta 
barw, wzbogacona o nowe odcienie szaro ci 
(bazaltowy szary oraz antracyt strukturalny) 
zapewnia modne wyko czenie elewacji bu-
dynku. W zale no ci od wielko ci i kszta -
tu lamel dost pne s  cztery systemy aluzji: 
przypominaj ce przekrojem litery S (70 mm), 
C (65 mm, 80 mm) i Z (90 mm) oraz system 
F (80 mm). aluzje fasadowe cechuj  si  lek-
k  konstrukcj  i s atwe w monta u. Bez 
problemu mo na przymocowa  je do ramy 

okna, konstrukcji fasady lub bezpo rednio 
do muru.

WNIOSKI…
Ze wzgl du na budow , rolety zewn trz-
ne posiadaj  lepsze w a ciwo ci termoizo-
lacyjne, dzi ki czemu skuteczniej zabezpie-
cz  dom w okresie grzewczym. Wyposa one 
w dodatkowe wzmocnienia oraz systemy, 
chroni  pomieszczenia domu przed prób
w amania oraz aktami wandalizmu. Budowa 
rolet ogranicza jednak mo liwo  pe nego 
sterowania pancerzem, przez co pomieszcze-
nia b d  albo w pe ni widne (przy podnie-
sionych os onach), albo zupe nie zaciemnio-
ne (po ich opuszczeniu). aluzje fasadowe 
maj  ni sze parametry cieplne, jednak za-
pewniaj  lepsze do wietlenie wn trza, dzi -
ki mo liwo ci sterowania k tem nachylenia 
lamel. Tym samym, opuszczenie aluzji nie 
ogranicza widoku za oknem. Zarówno role-
ty zewn trzne jak i aluzje fasadowe chro-
ni  skutecznie przed s o cem i ha asem. 
Dost pne w ró nych systemach i wersjach 
kolorystycznych, z powodzeniem wkompo-
nuj  si  w dowolny styl architektoniczny, 
przy czym aluzje fasadowe w wi kszej mie-
rze dedykowane s  do nowoczesnych, prze-
szklonych budynków.  

Rolety zewn trzne i aluzje 
fasadowe skutecznie zabepieczaj
okna przed zniszczeniem. Chroni
przed negatywnym dzia aniem
warunków pogodowych, a tym 
samym wp ywaj  na temperatur
panuj c  we wn trzu. Co zatem 
wyró nia oba te systemy? Poni ej 
przedstawiamy kilka praktycznych 
porad od firmy ANWIS, które 
pomog  w optymalnym doborze 
rodzaju os on do Twojego domu.
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aluzje vs Rolety. Jak os oni  okna z zewn trz?
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