TECHNICKÉ PARAMETRY

PŘEDOKENNÍ ROLETA
SE SOLÁRNÍM NAPÁJENÍM
SSR
Předokenní roleta, která skvěle
doplní střešní okna Dakea ve všech
dostupných velikostech.
Se solárním napájením pro lepší
životní prostředí.
V létě chrání Vaše podkroví proti
přehřívání, v zimě zase proti
chladu. V zavřeném stavu poskytuje
výrazný útlum hluku pronikajícícho
zvenčí a navíc přispívá ke zvýšení
bezpečnosti uživatelů.
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LETÁ
ZÁRUKA

Šetrná k životnímu
prostředí díky využívání
sluneční energie.

Dodávaná s předem
spárovaným bezdrátovým
nástěnným ovladačem.
Kompatibilní se systémem
IO-homecontrol®.

Možnost otevřít okno
i při zavřené
roletě, pro zajištění
dostatečného stínu i
během větrání.

Snadná montáž
prováděná zevnitř
místnosti.

Pro snížení horka
a pro více stínu ve
Vašem podkroví.

Poskytuje 100%
soukromí. Chrání
střešní okno před
poškozením.

Útlum hluku a vyšší
uživatelský komfort.

Inovativní výrobek
špičkové kvality.

Až 16% termální izolace
navíc (dle typu zasklení)

POUŽITÍ

• Ve veřejných i obytných budovách
• Pro střešní sklon 15-90°
• Navržena jako dokonalý doplněk oken
DAKEA bez ohledu na typ střešní
krytiny

VLASTNOSTI

• Představuje nejúčinnější řešení proti
slunečnímu žáru
• Až 16% termální izolace navíc (dle
typu zasklení)
• Dokonale zamezuje průniku světla
• Ztěžuje násilné vniknutí do objektu
přes střešní okno
• Poskytuje 100% soukromí
• Umožňuje okamžité používání ihned
po montáži, bez nutnosti dodatečných
prací
• Kompatibilní se systémy
IO-homecotrol®
• Plně nabitá baterie zvládne 100 cyklů
otevření a zavření

MATERIÁL

• Hliník s barevnou povrchovou
úpravou
• Dvojnásobně izolované hliníkové
lamely pro vyšší tepelný a zvukový
komfort

OVLÁDÁNÍ

CENY A VELIKOSTI (Kč)

Rozmĕry | cm
Cena bez DPH
Cena s DPH

Rozmĕry | cm

C2A

C4A

C6A

F4A

F6A

M4A

M6A

M8A

55x78

55x98

55x118

66x98

66x118

78x98

78x118

78x140

9,340.00

9,690.00

10,290.00 10,120.00 10,640.00 10,900.00 11,250.00 11,680.00

11,301.40 11,724.90 12,450.90 12,245.20 12,874.40 13,189.00 13,612.50 14,132.80

M10A

P6A

P8A

P10A

S6A

S8A

U4A

U8A

78x160

94x118

94x140

94x160

114x118

114x140

134x98

134x140

Cena bez DPH

13,150.00 12,460.00 13,060.00 13,580.00 13,150.00 14,190.00 13,580.00 15,490.00

Cena s DPH

15,911.50 15,076.60 15,802.60 16,431.80 15,911.50 17,169.90 16,431.80 18,742.90

www.dakea.cz

• Elektrický pohon na 24V
prostřednictvím trubkového motoru
• Předem spárovaný nástěnný ovladač
zvládne řídit až 200 rolet současně
• Předokenní roleta se solárním
napájením není kompatibilní se
střešními okny se zvýšeným závěsem
(KHV, MOE, MOEVX, KAI, KAN)

