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ESPECIFICAÇÕES
CASA INTELIGENTE

Não importa onde você estiver, você pode 
controlar com precisão suas persianas 
através da interface animada no seu 
telefone inteligente.

CAPACIDADE

CONTROLES

Há uma gama de opções para os controles 
do toldo Veue Drop, motorizados ou manuais 
com uma simples manivela de acionamento ou 
molas.

DIMENSÕES

GAMA DE CORES

Branco Cinza 
bosque

Preto Bronze 

Largura Descida /Projeção

Veue Descida reta até 4m até 4m 

Veue Guia de fio até 4m até 4m 

Veue Guia  da canaleta até 4m até 4m 

Veue Braço Pivô até 4m até 3m 

CONFIGURAÇÕES

CASSETTE
COMPLETAMENTE 
FECHADO

SEMI FRONTAL SUPORTE ABERTO

SUPORTE ABERTOCASSETTE

COMPATIBILIDADE

Veue também é compatível com a persiana 
exterior de alta qualidade Zipscreen.
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TOLDOS
VEUE DROP

SISTEMA DE PERSIANA EXTERIOR Papel 
Amate 



Esta gama abrangente oferece sistemas de persianas exteriores 
contemporâneos para atender uma variedade de aplicações enquanto mantém 
uma estética e acabamento uniforme.

Veue possui componentes comuns por toda a gama e pode ser atualizado no 
nosso sistema de tensão lateral popular Zipscreen.

A descida reta do Veue oferece uma solução 
mínima simplificada que é fixada na parte 
inferior com uma braçadeira ou correia. 
Adequada para uma variedade de aplicações de 
persianas externas - janelas e portas de correr, 
áreas cobertas ou restaurantes ao ar livre.

Este sistema é ideal para janelas com 
toldos no primeiro ou no segundo andar. 
O braço pivô Veue dispõe de um braço de 
mola robusto que mantém uma tensão 
constante da tela em todas as posições.

MANTENHA A SUA CASA FRESCA NO VERÃO E QUENTE NO INVERNO
O sol direto na sua janela é a maior fonte de calor não desejado em casa. Uma persiana 
externa eficaz pode resolver este problema ao bloquear até 90% do calor. Ao utilizar 
persianas em um imóvel que criam uma barreira eficaz entre o sol e a sua janela, você pode 
criar um ambiente doméstico mais fresco e economizar energia. Vidros com proteção solar 
são a melhor maneira de reduzir a entrada de calor não desejado, no entanto, estruturas 
de proteção solar permanentes que são colocadas ou projetadas incorretamente podem 
bloquear o sol do inverno, enquanto que uma proteção solar extensiva no verão pode reduzir 
a luz natural agradável.

Os sistemas de proteção solar ajustáveis podem oferecer o melhor das duas opções, 
reduzindo a acumulação de calor no verão, e permitindo o calor quente no inverno quando o 
sistema está retraído.

CAIXA DE ENTRADA DE ALUMÍNIO 
INOVADORA
O perfil de alumínio quadrado de alta qualidade possui 
uma estética contemporânea que oferece uma caixa de 
entrada semi ou totalmente fechada e configurações semi ou 
totalmente frontais.

Uma solução discreta guiada por fio, 
excelente para aplicações desde o chão 
até o teto. Com um suporte universal para 
fixar a base do fio guia ao chão, parede ou 
montagem interior.

O guia de fio também utiliza a tecnologia 
patenteada Ultra-Lock para um bloqueio 
semiautomático com controles de 
acionamento.

ta solução apresenta um guia lateral livre de 
tensão de perfil fino, ideal para áreas cobertas 
ao redor da casa. O guia da canaleta Veue aloja 
uma escova de tela para um funcionamento 
suave e silencioso.

DESCUBRA A 
GAMA VEUE

GUIA DE FIODESCIDA RETA GUIA DA CANALETA BRAÇO PIVÔ

ULTRA-LOCK

COSTEIRO
APROVADO

ANTI-OFUSCA-
MENTO

USO 
COMERCIAL

PROTEÇÃO 
SOLAR/UV PRIVACIDADE ECONOMIZA 

ENERGIA


