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Transformă în vară orice sezon 

  Design impecabil

  Material rezistent: 

  cristal transparent

  3 tipuri de rulouri:

    -cu capse şi bride 

    -cu rulare pe tambur 

    -cu casetă şi ghidaje

  Calitate garantată

Rulouri transparente
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RULOURI TRANSPARENTE CU CASETĂ ŞI GHIDAJE

BENEFICII
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Beneficii 

 Datorită dimensiunilor variabile, rulourile transparente se dovedesc utile și eficiente pentru o 

gamă variată de spații, precum foişoare, terase, spaţii comerciale, care necesită o protecţie sporită 

împotriva intemperiilor. 

 Pot prelungi perioada de funcţionare a teraselor cu 2-3 luni suplimentare toamna, respectiv 

primăvara. Amortizarea investiţiei este aşadar rapidă şi fără riscuri.

 Lamela terminală, realizată din aluminiu, conferă o rezistență sporită în condițiile de vânt 

puternic sau ploi torenţiale. 

 Rulourile transparente standard de acest tip au înălţimi variabile, de până la 2,5 m, astfel încât 

se pliază pe deschideri foarte ample. 

 Acţionarea poate fi realizată manual (cu manivelă) sau poate fi motorizată, oferind astfel un 

confort sporit.

 Asemănarea cu rulourile exterioare le conferă un aspect modern şi o performanță deosebită în 

exploatare, datorită multiplelor modalități de acționare. Fiind de o vastă utilitate, acest produs se 

pretează unei diversități de spații comerciale și rezidențiale.

 Confectionate din materiale de calitate certificată naţional şi internaţional, rulourile 

transparente asigură protecţia şi confortul optime împotriva intemperiilor.
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RULOURILE TRANSPARENTE CU CASETĂ ŞI GHIDAJE

PREZENTARE
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Detalii tehnice

24 lu
ni G

ARAN
ȚIE

Au caseta semiovală, cu înălţimea de 137 mm.

Ghidajele laterale au lăţimea de 110 mm.

Rularea materialului se face pe un ax octogonal, 

complet ascuns în casetă.

Lamela terminală este din aluminiu. 

Înălţimea maximă este de 2500 mm. 

Pot fi acţionate cu manivelă sau cu motor.

Designul şi funcţionalităţile acestora le fac 

foarte asemănători cu rulourile exterioare. 

Culoarea standard a casetei este albă.

     Rulourile transparente cu casetă și ghidaje sunt 

uşor adaptabile spaţiilor cu deschideri mici 

sau mari, dar şi cu înălţimi care pot atinge până la 

2,5 metri. În funcţie de dimensiuni, opţiunile de 

strângere variază. Astfel, rularea în plan vertical 

se realizează cu ajutorul manivelei sau al 

motorului. Rulourile transparente cu casetă și 

ghidaje constituie un sistem ce permite 

funcționarea propice şi profitabilă a afacerii, care 

nu este sezonieră, ci se transformă într-o afacere 

funcţională permanent, chiar şi pe timpul 

sezonului rece.

Protecție tot timpul anului,
indiferent de anotimp

DIMENSIUNI

Înălţime maximă

Lățime maximă 2500 mm 

2500 mm

1370 mm Lăţime folie

Lăţime ghidaje laterale 110 mm 

Grosime cristal 0,8 mm

Dimensiune casetă 137 mm 
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