EXTE

PROPOZYCJA FIRMY

NAJNOWSZA GENERACJA SYSTEMÓW
ZEWNĘTRZNYCH ROLET OKIENNYCH
Nowoczesne budownictwo energooszczędne nawiązuje do
powszechnie znanego trendu ekologicznego. Ocieplenie klimatu
i problemy z nim związane popychają nas wszystkich do poszukiwań
innowacyjnych rozwiązań w każdej dziedzinie. Domy mieszkalne
mają bardzo duży udział w ogólnym zużyciu energii. Znacząca część
tej energii zużywana jest na potrzeby ogrzewania oraz klimatyzowania. Budynki energooszczędne, pasywne, zeroenergetyczne projektowane są tak, aby korzystać pasywnie z darmowej energii słońca.
Dogrzewamy pomieszczenia dużymi oknami skierowanymi na południe w słonecznie dni. Odbywa się to w raczej chłodnych okresach,
natomiast w okresach ciepłych powinniśmy się od nadmiaru energii
słońca odseparować. W okresach chłodnych przez okna tracimy dużo
energii szczególnie nocą, czyli w czasie, kiedy w sposób naturalny nie
korzystamy z energii słońca. Dla zapanowania nad tymi zjawiskami
powinniśmy stosować osłony zewnętrzne a w szczególności rolety
zewnętrzne. To rolety zewnętrzne właśnie znakomicie poprawiają
nasz komfort życia w upalne dni oraz w czasie mrozów, dając duże
oszczędności energii.
EXTE już ponad 55 lat projektuje i produkuje systemy roletowe najwyższej jakości. Innowacyjne rozwiązania wytyczają nowe kierunki
rozwoju w branży.
System roletowy EXTE EliteXT daje prawie nieograniczone możliwości konstruowania rolet. Rewizja czołowa, dolna, dolna zewnętrzna, skrzynia żaluzji zewnętrznej. Firma EXTE w dbałości o najwyższe
standardy przeprowadziła szereg badań własnych systemów roletowych w zakresie termoizolacji U>0,4 W/(m².K), izolacyjności akustycznej Rw<46 dB oraz szereg badań z zakresu szczelności i obciążeniem
wiatrem.
Moskitiera okienna i drzwiowa. Coraz wyższe temperatury, coraz
cieplejsze letnie dni obfitują w coraz większą ilość owadów. Moskitiery
stają się niezbędnym wyposażeniem okna. W systemach roletowych
EXTE w moskitierę rolowaną można wyposażyć każdą skrzynię nawojową. Zwój siatki jest niewidoczny, schowany we wnętrzu skrzyni
w wersji okiennej oraz w specjalnej prowadnicy w moskitierze drzwiowej. Zapewnia komfort obsługi i skuteczne działanie. Montaż okna,
rolety i moskitiery to jedna operacja, co zapewnia estetykę i jednolitość formy.
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