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Ruchome lamele z  różnymi wypełnieniami za-
pewniają optymalną i  indywidualną ochronę 
UV, ochronę przed ciepłem oraz zimnem. Lamele 
podwójne latem gwarantują maksymalny cień, 
zimą maksymalne światło. Lamela górna, prze-
zroczysta  lub mleczna  służy jako ochrona przed 
warunkami atmosferycznymi, natomiast dolna 
ma dodatkowo zintegrowany i przesuwany pa-
nel zacieniający. Gwarantuje to rozproszone, nie-
oślepiające światło. Nowością jest termolamela, 
która ciemnieje pod wpływem promieniowania 
UV i tym samym sama dostosowuje się do wa-
runków pogodowych. Nowoczesnym rozwiąza-
niem są pierwsze na rynku lamele do montażu 
pionowego. Przy dokonywaniu obliczeń nasi fa-
chowcy uwzględniają zjawiska pogodowe, min. 
obciążenia wiatrem i śniegiem, gdyż zadaszenia 
lamelowe wytrzymują obciążenie do 460 kg/m2.

Firma Fledmex dąży do perfekcji, rozwija nowe 
pomysły, które poświadcza patentami. Tylko 
w   ten  sposób  może  spełniać  stale  rosną-
ce  wymagania oraz zagwarantować klientom 

najwyższy standard  usług. Dzięki innowacyj-
nej konstrukcji lamelowej możliwe jest płyn-
ne otwieranie dachu aż do pozycji pionowej. 
Ciepłe powietrze uchodzi i następuje wymiana 
powietrza w pomieszczeniu. Odporne na zuży-
cie uszczelnienie sprawia, że gdy dach jest za-
mknięty, taras jest dobrze zabezpieczony przed 
deszczem. Szczególną zaletą tego systemu jest 
ustawienie poszczególnych lameli dachu pod 
kątem. Dzięki temu, już przy niewielkim na-
chyleniu dachu zachodzi bardzo dobre samo-
oczyszczanie. Otwarte lamele można wygodnie 
czyścić od dołu. Opalizująca farba pokrywająca 
bezpieczne szyby w przypadku szklanego dachu 
lamelowego, znacznie ogranicza efekt oślepia-
nia przez promienie słoneczne. Wynikiem cze-
go jest przyjemna temperatura bez istotnej utra-
ty światła. W wersji standardowej ruchomych 
zadaszeń, za płynną regulację stopnia nachy-
lenia lameli odpowiada dźwignia wykonana ze 
stali szlachetnej o nastawnej sile hamowania. 
Wszystkie mechanizmy napędowe oraz uchwy-

ty lameli wykonane są z wysokiej jakości stali 
szlachetnej! Ekskluzywne zadaszenia lamelo-
we Fledmex dają możliwość  rozbudowy aż po 
szklarnię lub ogród letni.

Więcej informacji na stronach: 
www.e-mar.com.pl i www.fledmex.com.
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Urlop przez 365 dni w roku,
czy słońce, wiatr, czy niepogoda!
Ekskluzywne ruchome zadaszenia Fledmex to perfekcyjne i różnorodne systemy dla 
tarasu oraz idealna ochrona przed słońcem i deszczem. Stanowią alternatywę dla 
markiz, ogrodów zimowych i zadaszeń stałych.
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