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Panovista – řešení screenové rolety

pro rohové zasklení „sklo na sklo“

V reakci na nové architektonické a designové požadavky je tu řešení pro moderní rohová okna v
designu „sklo na sklo“, kde je kladen velký důraz na
subtilnost profilů a celkově minimalistické řešení
stínicí techniky. Rohový screen Panovista je pro tyto
situace přímo speciálně vyvinut a dobře slouží tam,
kde konvenční screenové rolety neposkytují uspokojivé řešení.
Obě části rohového screenu sjíždí současně nahoru
nebo dolů tak, aby poskytly ideální zastínění Vašeho
domova či pracovních prostor. Lze toho docílit bez
jakékoliv ztráty ve výhledu díky rohovému řešení
látek umístěných vedle sebe bez jakéhokoliv vertikálního profilu v rohu.
Tento prvek stínicí techniky je tak téměř neviditelně
včleněn do celkového vzezření budovy. Box i vodící
lišty mohou být esteticky ukryty a po vytažení je dokonce i spodní koncová lišta ukryta v prostoru boxu.
Z pohledu designu bylo dbáno na elegantní a čisté přechody mezi hranami profilů. Velikost celého
systému je navržena tak, aby vzhledem k technickým požadavkům byla co nejmenší a díky tomu lehce
kombinovatelná s vaší současnou architekturou budovy a působila čistým a nerušivým dojmem.
Patentovaná technologie Connect and Go zaručuje, že screen i s boxem lze snadno po instalaci demontovat. Screen Panovista je určen pro instalační metodu IM7, umožňuje tedy skrytou montáž.

Panovista

Panovista MAX

Technické údaje
Rozměry [mm]
Box [výška x hloubka]

Panovista

Panovista MAX

150 x 110

150 x 110

Úhel screenu

90°

Maximální šířka každé části

4000

6000

Maximální výška

2800

3400

Koncová lišta [výška x hloubka]

46x30

46x30

Uzavřená vodící lišta C [výška x
hloubka]

35x48

35x48

Široká vodící lišta D [výška x
hloubka]

35x110

35x155

Motorické ovládání

Více variant s connect & go. Obě části jsou ovládané jedním motorem.

10 let záruka
5 let záruka

Na lakování a hliníkové profily.
Na závady nastalé při standardním používaní a pravidelném servisu.

Větrná odolnost
Větrná odolnost (stažená poloha)

Dle evropské normy EN 13561.
WK 2 - do 37 km/h

WK3 - do 90 km/h

*Panovista MAX dostupná od poloviny roku 2016.
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