SYSTEMY OSŁONY PRZED SŁOŃCEM

Zajmujemy się sprzedażą i montażem systemów osłony przed
słońcem .

W ofercie posiadamy osłony zewnętrzne i wewnętrzne. Wszystkie
nasze produkty wykonywane są na wymiar. Obsługujemy zarówno
klientów indywidualnych, jak również firmy i instytucje.
Proponowane przez nas rozwiązania spełnią oczekiwania nawet
najbardziej wymagających klientów.

Oferujemy Państwu profesjonalne doradztwo, pomiar oraz montaż.
W naszym asortymencie znajdziecie Państwo nie tylko gotowe
wyroby, ale także bogaty asortyment elementów sterowania
elektrycznego związanego z oferowanymi osłonami. Wykonujemy
również konstrukcje stalowe i aluminiowe.

Zapewniamy szeroki wybór bardzo dobrych jakościowo
materiałów.
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ŻALUZJE FASADOWE

Żaluzje fasadowe są
nowoczesnym produktem.
Lekka budowa doskonale
komponuje się w
nowoczesnych obiektach,
charakteryzujących się dużymi
przeszkleniami, nadając im
niepowtarzalny charakter.
Żaluzje fasadowe w sposób
optymalny regulują dopływ
promieniowania słonecznego.
Dzięki regulacji obrotu lamel
żaluzji uzyskujemy komfort
optyczny w pomieszczeniach.
Pozwalają na ograniczenie
nagrzewania pomieszczeń
jednocześnie nie zaciemniając
ich i pozwalając na
zachowanie prywatności.

Żaluzje fasadowe występują w
kilku podstawowych kształtach
C 80 Z90 C50 C65 i
podobnych.
Systemowe rozwiązania
konstrukcyjne pozwalają na
montaż w dowolnym miejscu
na fasadach aluminiowych,
elewacjach budynków a także
w innych lokalizacjach.
Szeroka gama kolorystyczna,
prosta budowa oraz ciekawy
wygląd czynią je
funkcjonalnym i estetycznym
dodatkiem architektonicznym.
Możliwość zastosowania
automatyki pogodowej czyni
je jeszcze bardziej
funkcjonalnymi.
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ŻALUZJE ELEWACYJNE

ŻALUZJE ELEWACYJNE
ŁAMACZE ŚWIATŁA
Trwałe systemy osłon
przeciwsłonecznych.
Doskonale komponują się na
dużych przeszkleniach
nowoczesnych budynków
nadając im nowoczesny i
niepowtarzalny wygląd.
Żaluzje elewacyjne stałe –
Montowane na stałe pod
określonym kątem.
Żaluzje elewacyjne ruchome –
Kąt pochylenia reguluje się za
pomocą siłowników
elektrycznych.

ŻALUZJE TECHNICZNE

Profile wykonane z
ekstrudowanego aluminium w
kształcie C lub Z.
Mogą być lakierowane na
dowolny kolor wg palety RAL.
Wykorzystywane są jako
elementy dekoracyjne ścian,
wypełnienia pustych
przestrzeni.
jako zasłony wentylatorów ,
kominów lub urządzeń
dachowych.

saluza.eu

ŻALUZJE ELEWACYJNE

ŻALUZJE AKUSTYCZNE
Żaluzje techniczne wypełnione
materiałem tłumiącym.
Wykonane z aluminium
malowanego proszkowo na
kolor wg palety RAL.
Wykorzystywane są do
zabudowy urządzeń
generujących hałas.
Aby wyjść naprzeciw Państwa
oczekiwaniom, dla każdego
projektu przygotowujemy
dokumentację wykonawczą
wraz doborem odpowiedniego
rozwiązania.
Wykonujemy również
konstrukcje stalowe dla
potrzeb systemów żaluzji.
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PERGOLE

PERGOLE
Pergole zapewniają znakomitą
ochronę przed słońcem i deszczem
tarasów domowych , restauracji, czy
kawiarni. Pozwalają wykorzystywać
dodatkową przestrzeń niemal przez
cały rok.
Ochraniając powierzchnię
umożliwiają wykorzystywanie
tarasów w upalne dni czy też
podczas deszczu stwarzając miejsce
do wypoczynku, pracy czy spotkań
towarzyskich.
Wykonane są z wysokiej jakości
materiałów. Dla osłaniania większych
powierzchni można montować je
modułowo.
PERGOLE Z DACHEM ALUMINIOWYM
Budowa zapewnia odprowadzanie
wody opadowej z dachu pergoli.
Siłowniki elektryczne umożliwiają
ustawienie lamel tworzących dach
pergoli pod dowolnym kątem.
Konstrukcja umożliwia zabudowanie
ścian pergoli. je jeszcze bardziej
funkcjonalnymi.

PERGOLE Z DACHEM TKANINOWYM
Konstrukcja wykonana z
ekstrudowanego aluminium i
lakierowana proszkowo na
dowolny kolor z palety RAL. Dach
pergoli wykonany z
wodoodpornej tkaniny.
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ZEWNĘTRZNE ROLETY TKANINOWE

Rolety tkaninowe są stosowane w
pionowych przeszkleniach.
Montowane są na fasadach
budynków, w oknach, jak również
wszędzie tam gdzie niezbędna jest
ochrona przed nadmiernym
nagrzewaniem pomieszczeń.
Poprzez dobór odpowiedniej tkaniny
uzyskujemy wewnątrz pożądany
komfort optyczny i zachowując
dobrą widoczność na zewnątrz.
Bogata kolorystyka, ciekawe
wzornictwo oraz różnorodność tkanin
powodują, że rolety tkaninowe są
interesującym dodatkiem
podkreślając indywidualną
architekturę obiektów lub budynków.
Tkaniny zastosowane do wykonania
poszyć rolet tkaninowych wykonane
są z włókien szklanych i PVC. Dzięki
temu są odporne na działanie
warunków atmosferycznych, można
je myć czy też zwijać na mokro.
Bogata kolorystyka i różne
właściwości pod względem
przepuszczania światła pozwalają na
optymalne dobranie poszyć pod
kątem preferencji zamawiającego.

Prosta budowa oparta na
aluminiowej konstrukcji oraz
specjalne właściwości użytych
tkanin sprawiają, że rolety
tkaninowe są odporne na
warunki atmosferyczne.
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ROLETY WIELKOGABARYTOWE

Rolety wielkogabarytowe są stosowane
w pionowych i poziomych
przeszkleniach. Montowane są na
ogrodach zimowych , świetlikach
dachowych , jak również wszędzie tam
gdzie niezbędna jest ochrona przed
nadmiernym nagrzewaniem
pomieszczeń.
Prosta budowa oparta na aluminiowej
konstrukcji oraz specjalne właściwości
użytych tkanin sprawiają, że rolety
wielkogabarytowe są odporne na
warunki atmosferyczne. Systemy
uchwytów mocujących pozwalają na
dogodny montaż.
Specjalny system naciągu umożliwia
prowadzenie tkanin. Roleta może
pracować w pionie, w poziomie lub
pod dowolnym kątem.
Poprzez dobór odpowiedniej tkaniny
uzyskujemy wewnątrz pożądany
komfort optyczny i zachowując dobrą
widoczność na zewnątrz. Bogata
kolorystyka, ciekawe wzornictwo oraz
różnorodność tkanin powodują, że
rolety wielkogabarytowe są
interesującym dodatkiem podkreślając
indywidualną architekturę obiektów lub
budynków.

saluza.eu

MARKIZY

Markizy zapewniają znakomitą ochronę
przed słońcem tarasów domowych ,
restauracji, kawiarni.
Zacieniając powierzchnię umożliwiają
wykorzystywanie tarasów w upalne dni
stwarzając miejsce do wypoczynku,
pracy czy spotkań towarzyskich.
Wykonane są z wysokiej jakości
materiałów. Aluminiowa konstrukcja i
specjalne tkaniny gwarantują trwałość
markiz.
Możliwość zastosowania automatyki
pogodowej czyni je jeszcze bardziej
funkcjonalnymi.
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AUTOMATYKA

Do sterowania osłonami
przeciwsłonecznymi używamy
dedykowanych systemów
elektronicznych . Za ich pomocą
możemy w wygodny sposób zarządzać
osłonami.
Do budowy systemów wykorzystujemy
sterowniki:
-indywidualne- sterują pojedynczą
osłoną
- grupowe – sterują grupą osłon
- pogodowe – zabezpieczają osłony
przed wiatrem lub deszczem,
automatycznie działają ze słońcem
- programatory czasowe – działają
automatycznie zgodnie z
preferowanymi ustawieniami.
Sterowanie osłonami może odbywać
się przewodowo lub radiowo.
Systemy sterowania komponowane są
zgodnie z preferencjami klienta lub
wytycznymi projektu. Można je łączyć z
inteligentnymi sterowaniami budynków
( BMS ).
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JAKOŚĆ
Wszystkie produkty montowane przez naszą firmę cechuje dbałość o
precyzyjne wykonanie i montaż na każdym etapie od zamówienia po
uruchomienie. Rozwiązania montażowe projektujemy indywidualnie zgodnie
z oczekiwaniami klientów.
GWARANCJA
Montowane przez nas systemy ochrony przeciwsłonecznej objęte są
gwarancją.
Gwarancja obejmuje osłony przeciwsłoneczne i montaż.
Świadczymy również usługi pogwarancyjne.
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SALUZA SP. J.
LESZEK KONOPACKI I ANDRZEJ MITEK
Ul.Bielska 59/4
45-316 Opole
Telefon: 728 466 672
607 117 074
Email: saluza@saluza.eu
Odwiedź nas: http://saluza.eu
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