radíme

Roleta Duette vďaka
vzduchovým komorám
medzi pruhmi látky zlepšuje
tepelnú aj hlukovú izoláciu,
vyrába sa s milimetrovou
presnosťou, Leha, predáva
CYMORKA interior design

Rolety

či žalúzie?

Bambusové žalúzie Double
Light prinášajú dvojnásobok
svetla, pri naklápaní sa vždy
dve lamely špeciálne spoja
do seba, Lama BS
Rímske rolety sa
vyrábajú na mieru, vhodné
sú na šikmé, strešné aj
oblúkové okná, v závislosti
od materiálu ich možno prať,
Leha, predáva CYMORKA
interior design

Dokonalé
spojenie
Látkové rolety Mega plus s ovládaním na retiazku,
bez krytu návinu, so závažím látky, bez bočných
líšt, montáž na stenu alebo do stropu, celohliníkové
komponenty, možné motorické ovládanie, Miba
Roletožalúzie z polyesterového materiálu, striedanie
husto a riedko tkanej látky, rôzny stupeň tienenia,
látka je rezaná ultrazvukom, predáva K-system

V

ýber je záležitosť vkusu, funkčnosti, prepracovaných
technických detailov a, samozrejme, finančných možností. Či už investujete viac, alebo menej, pri kúpe myslite
aj na budúcnosť, teda náhradné diely, záručný a pozáručný
servis.

Ktoré uprednostniť?

Sortiment tieniacej techniky je
skutočne široký. Niektorí predajcovia
majú v ponuke stovky typov. My
sme si posvietili na tie, čo kupujeme
najčastejšie – rolety a žalúzie.
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pekné bývanie

Oba typy tienenia sú šité na mieru. V prvom rade treba vedieť,
koľko chcete do tienenia investovať. Ak hľadáte riešenie za menej
peňazí, jasnou voľbou sú žalúzie. Tie najlacnejšie vás vyjdú okolo
20 eur za kus. Pri malých deťoch a zvieratách sú teda ideálne.
Peniaze u vás nerozhodujú a doma máte alergika? Berte rolety.
Nezachytávajú toľko prachu a ich údržba je ľahšia. Cena sa odvíja
od látky, ale počítajte od 80 eur vyššie. Výber typu látkovej rolety
môže byť závislý od spôsobu montáže, druhu a tvaru presklenia
aj iných špecifických podmienok. Niektoré sa montujú na krídlo,
ďalšie na strop, do podhľadu či na stenu. Obmedzenie môže prísť
v súvislosti s tvarom alebo s hĺbkou zasklievacej lišty. V prípade atypických oblúkových okien vyhrávajú hliníkové žalúzie, ktoré možno

Za úvahu stoja roletožalúzie.
Spájajú princíp rolety a funkčnosť
žalúzie. Látka je jemná, ľahká,
tkaná v pásoch s rôznou šírkou,
pričom sa striedajú nepriehľadné
a transparentné pruhy. Ide
o ručnú prácu, pri produktoch
z látky neočakávajte
stopercentnú
dokonalosť.

pekne ohýnať, alebo rolety plisé. Čo sa týka dizajnu, rolety aj žalúzie
sú na jednej lodi. Záleží na tom, či vám lahodia luxusné textílie, farby
a vzory na roletách, alebo uprednostníte jednoduchosť a prírodné
materiály, z ktorých sú vyrobené žalúzie.

Rolety sú v kurze

Čo poviete na látkovú roletu so zdvojenou tkaninou s funkciou
žalúzií? Alebo ostanete pri klasike s kvalitným ovládacím mechanizmom, pri ktorom „vystreľovanie“ spustenej rolety nahor známe
z minulosti nehrozí? V ponuke sú tiež kazetové rolety pohybujúce
sa v bočnej lište, aj rímske, ktoré spoznáte podľa uloženia v pravidelných a efektných skladoch. Ich výhodou je, že od hliníkového
profilu sa dajú odopnúť a oprať. Zaujímavé sú rolety plisé, ktorých
prednosťou je možnosť vyťahovať ich zospodu hore aj sťahovať
opačne, ale aj spojiť dve rolety v jednom mechanizme. Prvá slúži
na tienenie počas dňa, druhá v noci. Špecialitou sú látkové dizajnové rolety na batériový pohon v súlade s trendom „smart home“
a bezpečnosťou detí. Šnúrky a retiazky môžu byť pre deti rizikové,
hrozí ich uškrtenie. Rolety sa vo väčšine prípadov montujú nad
apríl 2017
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radíme
Ušetria energiu
Energetickú úsporu dosiahnete
špeciálnou roletou Duette®
s dvojitým plisovaním so štandardnou
alebo s izolačnou hliníkovou fóliou
na vnútornej strane. Reguluje priestup
slnečného svetla, vytvára príjemnú klímu
a v zime zabraňuje úniku tepla. Roletu
s hliníkovou fóliou však odporúčame
montovať iba do okien so špeciálnymi
sklami typu ESG a TVG. Na povrchu skla
môže dôjsť k teplotnému rozdielu až
200 stupňov Celzia. Takýto rozdiel
štandardné sklo nemusí
vydržať a praskne.

Látkové tienenie Plisé je stvorené do oblúkových a šikmých okien, možnosť vyťahovania
smerom hore aj sťahovania dole, ovláda sa rúčkou, profilom, šnúrou, retiazkou, kľukou alebo
motoricky, ponúka K-system
Prepracovaná roleta Duette je vhodná aj pre zimné záhrady, atypické, veľké a strešné okná,
Leha, predáva CYMORKA interior design
Vďaka širokej ponuke látok rolety dokonale zapadnú do každej miestnosti. Na výber máte
okrúhle alebo hranaté boxy na uloženie tieniacej tkaniny, ovládanie pomocou retiazky, šnúrky,
tyče alebo motoricky, Climax

okno, potláčajú echo efekt a dostupné sú v stovkách odtieňov
technických materiálov s tromi vlastnosťami – reflexia, absorbcia,
transmisia. Na výber máte priesvitné, polopriepustné až zatemňujúce. Uprednostnite antistatický povrch. Odpudzuje prach, môže byť
nehorľavý, menej sa špiní, dá sa povysávať, umyť, ale aj oprať.

Horizontálne žalúzie stálicou

Žalúzie môžu byť vyrobené z hliníka, PVC alebo z prírodných materiálov, teda drevené a bambusové. Ak sú kvalitné, perfektne sa prispôsobia vzhľadu okna, nekvalitné sa rozpadávajú, vyrobené z PVC
sa vplyvom slnečného žiarenia ohýbajú. Dostupné sú medziokenné
hliníkové žalúzie vhodné do kasňových a skrutkovaných okien. Málo
známe sú u nás žalúzie integrované do špeciálnych skiel, ktoré sú
bezúdržbové. Objednávajú sa spolu s oknom a oceníte ich, ak máte
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doma deti alebo neradi beháte s handričkou. V súčasnosti najviac
predávané sú hliníkové žalúzie vhodné pre klasické plastové okná.
Ich výhodou je nízka cena, široká farebná škála a možnosť regulácie
svetla podľa potreby. Zaujímavou voľbou sú žalúzie z bambusu, ktoré možno montovať aj na krídlo okna. Naopak, drevené žalúzie vzhľadom na ich masívny nábal a hmotnosť pripevníte len na stenu alebo
do stropu. Ak je drevo kvalitné a kúpeľňa dobre odvetraná, spokojne ich dajte aj tam. A ešte čosi. Od prírodných netreba očakávať dokonalosť. Môže sa stať, že lamely nebudú mať rovnakú kresbu dreva.
Aj tak chcete mať doma kúsok prírody? Schodnejší bude bambus.
Jednak pre jeho nízku hmotnosť, ale aj prijateľnejšiu cenu. Pri dreve
sa totiž suma za jedno okno môže vyšplhať až na tisíc eur. Na výber
vám ponúknu tri cenové hladiny – masívne drevo, laminované alebo

Minimalistický vzhľad vertikálnych žalúzií z hľadiska funkčnosti
zaisťuje maximálnu ochranu pred slnkom a teplom, široká farebná
škála a dizajnové vyhotovenie, Leha, predáva CYMORKA interior
design
Klasické hliníkové žalúzie sú stále najžiadanejšie, šírka lamiel
16 a 25 mm, ovládanie retiazkou, moderné systémy sú vybavené
brzdou, ktorá fixuje polohu lamiel v požadovanej výške, ponúka
Rolrols

lakované do určitého odtieňa. Novinkou sú kefované morené lamely
vhodné aj pre vintage štýl.

Pohodlné riešenie

S rastúcimi požiadavkami na zvýšený komfort rastie aj dopyt na pohodlné ovládanie. V inteligentných domoch sa vám o ich prevádzku
postará centrálny systém. Ak máte veľmi slnečný byt, riešením bude
tienenie vybavené senzormi na automatické riadenie. To je závislé
buď od teploty v interiéri, alebo od intenzity slnečných lúčov. Ak
o takomto spôsobe ovládania uvažujete, dajte si zhotoviť elektroprojekt a naťahať rozvody pre tieniace zariadenia.
Kristína FALŤANOVÁ, odborná spolupráca Andrea KÚDELOVÁ z K-system,
Foto: archív firiem
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