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Sparrow Screen - wewnętrzny
Sparrow Screen wewnętrzny to wysoce nowoczesna forma
osłony słonecznej. Dzięki swoim właściwościom zapewnia
użytkownikom szereg korzyści. Jednym z jej największych

atutów jest fakt iż przy wysokim zaciemnieniu
pomieszczenia można wciąż bez przeszkód patrzeć przez

okno. Gwarantuje to poczucie prywatności
i bezpieczeństwa. Ponadto Screen wewnętrzny to

ekskluzywny design i odporna na promienie słoneczne
wysoko gatunkowa tkanina.

Sparrow Screen w prowadnicy

Screen może być zamontowany w dwóch wariantach. Pierwszy z nich to instalacja
Screena w kasecie a następnie sterowanie za pomocą napędu elektrycznego. Druga
opcja montażu to S Motion System, innowacyjna metoda zwijania rolety.



S-Motion System
S Montion System to mechanizm sprężynowy

zapewniający łatwe i szybie użytkowanie. Pozwala
na dowolną regulację dzięki swobodnemu
pociągnięciu rolety. Chcąc schować roletę

wystarczy jedynie „kliknąć” dolną listwę a roleta
sama zwija się do góry. Jest to bezpieczny dla

dzieci system, który nie zawiera łańcuszka,
stanowiącego zagrożenie dla najmłodszych.

Mechanim działania dostępny na:
https://www.youtube.com/watch?v=Dv-zwepZepM

S Motion System może być zastosowany
 w Screenach do wymiarów max 2,20m x 2,50m.



Tkanina
Materiał wykorzystany w roletach typu 

Screen to najwyższej jakości tkanina 
wykonana z poliestru i polichlorku winylu. 

Dzięki unikatowej technice splotu,
 roleta posiada właściwości transparentnej. 

W naszej ofercie znajdziecie Państwo Screeny 
o przezierności 1%,3%,5% gdzie 

jeden procent to najgęstszy splot 
a pięć procent nieco luźniejszy. 

Za zdecydowanie największy atut 
tego materiału można uznać ochronę UV 

sięgającą 95% - 99%, która gwarantuje 
utrzymanie optymalnej temperatury 

w pomieszczeniu, ochrania produkty które 
nie mogą być nadmiernie wystawione 
na działanie słońca, chroni nasz wzrok 

oraz zapewnia komfort widzenia.
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W Roletach Sparrow Screen
 wykorzystujemy kasetę S2. To eleganckie

wykończenie rolety, dostęne 
w 3 wariantach kolorystycznych. 
Wysokość kasety wynosi 8,5 cm.

Belka dolna



ZALETY SPARROW SCREEN

 Dobra widoczność otoczenia
 

Energooszczędność
 

Zapobiega powstawaniu refleksów
 świetlnych na ekranach i monitorach

 
Nowoczesny design

 
S Motion System

 
Chroni przed nasłonecznieniem

Sparrow Screen w prowadnicy
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