Leva o entretenimento interior para o ar livre
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Zipscreen é a solução
externa mais avançada de
persianas para qualquer
janela ou área ao ar livre
Especialmente concebido para áreas de entretenimento
ao ar livre, tais como pérgulas, varandas e quintais, o
Zipscreen oferece privacidade e proteção contra o sol,
vento, chuva e insetos o ano todo.
Também é ideal para as janelas de casa e escritórios,
ele serve como uma alternativa elegante, segura e
durável aos tradicionais toldos e persianas rolô ao ar
livre. Seu sistema de design personalizado pode ser
fabricado em larguras de até 4,87 m ou o imponente
de 7m com o Zipscreen Extreme, oferecendo-lhe uma
solução externa que se ajusta em quase qualquer área.

TECNOLOGIA OCULTA z-LOCK™
A revolucionária tecnologia z-LOCK™ oferece um guia
exclusivo de tela, fixando e prendendo a tela e o zip soldado de
forma oculta dentro dos canais laterais; criando um sistema
simplificado, suave e resistente.
A função oculta z-LOCK™ garante que não haja nenhuma folga
entre a tela de tecido e os canais laterais e um movimento
guiado seguro que não será arrancado com o vento.
Uma vedação completa fornecida pela tecnologia z-LOCK™ do
Zipscreen e tiras de vedação inferior auxiliam na criação de
um ambiente relaxante, livre de insetos.

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 foram 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

UMA AÇÃO DE ULTRA-BLOQUEIO E TENSÃO

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.

A tecnologia patenteada Ultra-Lock permite que a persiana seja
fechada, bloqueada e tensionada com uma simples ação, para um
acabamento de tela esticada

ESPECIFICAÇÕES
CONTROLES

CASA INTELIGENTES

Há uma gama de opções para os controles

Não importa onde você estiver, você pode

Zipscreen: motorizados, manuais com

controlar com precisão suas persianas

uma simples manivela de acionamento ou

através da interface animada no seu

molas.

telefone inteligente.

CAPACIDADE

DIMENSIONES

Largura
190mm (7.48”)
191mm (7.52”)

125mm (4.92”)

Descida

125mm (4.92”)

Área máxima

26mm (1.02”)

26mm (1.02”)

Largura

Drop

Área Máx.

Zipscreen

5m

4m

12m2

Zipcreen Extreme

7m

5m

35m2

CONFIGURAÇÕES

Zipscreen

GAMA DE CORES

Blanco

SEMI FRONTAL
CASSETE
COMPLETAMENTE
FECHADO

Zipscreen Extreme

SUPORTE ABERTO

EXPERIÊNCIA
REALIDADE AUMENTADA

Papel
Amate

Moinho

Cinza
Bosque

Bronze

Preto

Consulte também os nossos toldos Veue Drop:

Veue Descida reta

Veue Guia de fio

Veue Braço Pivô

Veue Guia da Cana-

SEU PROVEDOR ZIPSCREEN

Faça o download do aplicativo Rollease
Acmeda AR
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