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Ευέλικτος έλεγχος της ηλιακής ακτινοβολίας 

Το μόνο που χρειάζεται για να ρυθμίζετε την ποσότητα του φωτός που εισέρχεται στο δωμάτιο εί-
ναι το Focus-on® shade με ενσωματωμένες περσίδες αλουμινίου, το οποίο αποτελεί τη βέλτιστη 
λύση ενάντια στο ενοχλητικό φως και τη θερμότητα.

Στο στάδιο της παραγωγής, οι περσίδες ενσωματώνονται στο διπλό υαλοπίνακα. Ωστόσο, λόγω της 
ειδικής κατασκευής του, το Focus-on® shade χρησιμοποιεί ένα ελαφρώς μεγαλύτερο πάχος υά-
λωσης στο κούφωμα. Το Focus-on® shade συνδυάζει ιδιότητες ηχομείωσης και θερμομόνω-
σης. Ανάλογα με τις ανάγκες του, μπορεί κανείς να επιλέξει εάν επιθυμεί να κάνει τον έλεγχο χει-
ροκίνητα ή ηλεκτροκίνητα. Επιπλέον, το σύστημα μπορεί να κατασκευαστεί από διάφορα υλικά και 
σε διαφορετικά χρώματα, όπως ύφασμα αντί για περσίδες αλουμινίου, τα οποία είναι διαθέσιμα κα-
τόπιν ειδικής παραγγελίας. Το Focus-on® shade έχει μεγάλη διάρκεια ζωής, αλλά σε περίπτω-
ση αστοχίας του μηχανισμού κίνησης, αυτός είναι πολύ εύκολο να αφαιρεθεί και να αντικαταστα-
θεί, δεδομένου ότι είναι εξωτερικός.
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Χαρακτηριστικα

•  Ηλεκτρικός ή χειροκίνητος μηχανισμός για 
εύκολη λειτουργία

• Δυνατότητα απομακρυσμένου ελέγχου
•  Πλήρης γκάμα χρωμάτων των περσίδων- 

δυνατότητα εκτύπωσης
• Δε γίνονται τρύπες στο γυαλί

τεΧνικα Χαρακτηριστικα

 • Ελάχιστο πάχος: 30,75 χιλιοστά
 •  Σε περίπτωση βλάβης, καθώς ο μηχανισμός 

είναι έξω από το γυαλί, είναι εύκολο να αφαι-
ρεθεί και να αντικατασταθεί

 •  Δυνατότητα πλήρωσης με argon για ενίσχυ-
ση της ηχομείωσης και της θερμομόνωσης

εφαρμογεσ

‣   Γραφεία και επιχειρήσεις
‣ Αίθρια
‣ Νοσοκομεία
‣ Σχολεία
‣ Δημόσια κτίρια
‣ Συντήρηση

Πλεονεκτηματα

+ Ιδιωτικότητα
+ Χαμηλότερο κόστος θέρμανσης και ψύξης
+ Αντοχή στις καιρικές συνθήκες
+  Δεν απαιτεί συντήρηση και καθαρισμό και 

έχει μεγάλο κύκλο ζωής
+ Μειωμένες τιμές ug

+ Εύκολος και άνετος χειρισμός
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το σΥστημα σκιασησ FOCUS-ON® SHADE:

- Μπορεί να συνδυαστεί με όλη τη σειρά θερμομονωτικών υαλοπινάκων Thermobelt®.
-  Επιτρέπει τον πλήρη έλεγχο της ηλιακής ακτινοβολίας και έτσι, τη βέλτιστη, στοχευμένη 

διανομή του φωτός. Όταν το σύστημα είναι κλειστό, παρέχεται αποτελεσματική προστασία 
από τον ήλιο. Όταν είναι κλειστό υπό γωνία, οι περσίδες αντανακλούν το εισερχόμενο φως 
στο ταβάνι και έτσι εμμέσως το διανέμουν σε όλη την αίθουσα. Η χρήση τεχνητών πηγών 
φωτός γίνεται σε μεγάλο βαθμό περιττή.

- Μπορεί να κατασκευαστεί με ύφασμα αντί με περσίδες αλουμινίου.
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