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Ukryta ochrona przeciwsłoneczna

Latem możemy w pełni cieszyć się ciepłem promieni słonecznych, jednak ich nadmiar jest niewskazany, szczególnie w
pomieszczeniach. Doskonałą alternatywą dla tradycyjnych rolet jest subtelny system Integralmaster integrowany
bezpośrednio z oknami i fasadami Schüco. Dyskretne rozwiązanie bez widocznych kaset i prowadnic doskonale
wpisuje się w nowoczesne trendy aranżacji wnętrz.

W nowoczesnych budynkach coraz większą wagę przykłada się do efektywnego zapobiegania przegrzewaniu
pomieszczeń w okresie letnim. Popularnym sposobem na ograniczenie dostępu promieni słonecznych jest montaż
tradycyjnych wewnętrznych rolet z tkaniny, jednak mogą one nie zapewniać oczekiwanego poziomu ochrony i
estetyki. Z myślą o projektach, w których wymaga się wysokiej efektywności energetycznej oraz klarownego,
minimalistycznego wyglądu wyposażenia, powstał system wewnętrznych osłon roletowych Schüco Integralmaster.
Rozwiązanie integrowane bezpośrednio w aluminiowych oknach i fasadach Schüco jest widoczne tylko w pozycji
opuszczonej oraz zapewnia skuteczną ochronę przed wysokimi temperaturami, olśnieniem czy zaglądaniem. Starannie
przemyślany system został w tym roku wyróżniony nagrodą Red Dot Design Award 2021.
Integralny element nowoczesnego wnętrza
W nowoczesnych aranżacjach wnętrz dąży się do minimalizmu, poprzez eliminację wszelkich zbędnych detali i
stosowanie inteligentnych, ergonomicznych rozwiązań, które oferują wiele funkcji użytkowych. W ten kierunek
idealnie wpisuje się system osłon roletowych Integralmaster, który został zaprojektowany jako integralny element
stolarki okiennej i fasad Schüco. W przypadku okien aluminiowych osłona jest prowadzona w bocznych listwach
przyszybowych okna, a po zwinięciu pozostaje całkowicie ukryta w górnej lub dolnej listwie przyszybowej. W
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przypadku montażu w fasadzie słupowo-ryglowej rolę prowadnic przejmują pionowe słupy, zaś funkcję kasety –
specjalnie zaprojektowany rygiel. W obydwu przypadkach osłona jest więc zupełnie niewidoczna wtedy, gdy nie jest
używana. Nowoczesne rozwiązanie zapewnia nie tylko klarowny design, lecz także komfortową funkcję elektrycznej
obsługi. W tej wersji roleta jest integrowana w dolnej listwie przyszybowej lub w górnym ryglu fasady i jest unoszona
lub opuszczana przez silnik z interfejsem SMI. W przypadku okien istnieje także możliwość montażu osłony
obsługiwanej manualnie, za pomocą tradycyjnego łańcuszka. Roleta jest wówczas umieszczana w górnej listwie
przyszybowej i opuszczana z góry na dół.
Wszechstronna na wiele sposobów
Koncepcja ukrytych osłon Integralmaster oferuje o wiele więcej niż tradycyjne tkaninowe rolety. Łączy w sobie
wysokoefektywną ochronę przed olśnieniem, intensywnym słońcem, promieniowaniem słonecznym, a także
zaglądaniem do pomieszczeń. Dzięki prowadzeniu osłony bezpośrednio w listwie przyszybowej okna czy słupie fasady
światło nie przenika przez boczne szczeliny, jak ma to miejsce w przypadku tradycyjnych rolet wewnętrznych.
Skuteczne rozwiązanie redukuje efekt olśnienia aż do 97% i emisję energii słonecznej do 85%. Jego dużą zaletą jest
przy tym duża swoboda projektowa. System zapewnia szerokie możliwości doboru różnych folii i tkanin osłonowych,
które mogą na przykład zapewnia prywatność, a jednocześnie optymalny widok na zewnątrz. W ten sposób można
uzyskać atrakcyjny wygląd wielkoformatowego, transparentnego okna, które pomimo opuszczonej osłony nadal
zapewnia kontakt wzrokowy z otoczeniem. W zależności od potrzeb folie i tkaniny można ze sobą dowolnie zestawiać,
uzyskując efekt przezierności lub zupełnego zaciemnienia pomieszczeń.
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70 lat Schüco – Systemowe rozwiązania okien, drzwi i fasad
Grupa Schüco z siedzibą w Bielefeld rozwija i sprzedaje systemy okienne, drzwiowe i fasadowe. Na obecną i
przyszłą pozycję lidera w branży technologii i usług pracuje ponad 5650 osób zatrudnionych na całym świecie.
Jako specjalista od powłok budynków o charakterze mieszkaniowym i komercyjnym, Schüco oferuje, oprócz
innowacyjnych produktów, także doradztwo i rozwiązania cyfrowe na każdym etapie procesu budowlanego – od
pomysłu i wzornictwa aż po wykonawstwo i montaż. Z firmą Schüco współpracuje 12000 firm partnerskich,
deweloperów, architektów i inwestorów na całym świecie. Firma działa aktywnie w ponad 80 krajach i osiągnęła
w 2019 roku obrót w wysokości 1,750 miliarda euro. Więcej informacji na stronie www.schueco.pl
Schüco International Polska
press box
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