Szövetárnyékoló
screenek.
A gyengéd árnyékolás.

Amikor a fény és az
árnyék hangulatos
légkörrel társul.
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A Schlotterer screenjei
hangulatba hoznak.
Szélbiztos textilárnyékolás nagy ablakfelületekre és homlokzatokra.
A Schlotterer textil árnyékolói sokkal többek, mint jól átgondolt árnyékolók.
A napsugarakat akár 70%-ban is visszaverik, így nagymértékben hozzájárulnak
C\ȕRȥNGVGPGTIKCJCVȕMQP[UȍIȍJQ\#JɯUȕIMșXȥNOCTCFCNCMȞMMȡ\ȕT\GVG
RGFKILCXWN#VGZVKNȍTP[ȕMQNȞU\ȍOQUGNɯP[VDK\VQUșVQVVJQPCU\ȍOȍTC

Szövetárnyékoló
screenek. A Schlotterer
szövetárnyékolói.
 8ȕFGPGMCJɯUȕIVɯNJʏXȡUGPVCTVLȍMC\
épületet.
 Gondoskodnak a kontrasztszegény
PCRRCNKHȕP[TɯNȕUCMGNNGOGUU\șPGMTɯN
 Éjjel-nappal védelmet nyújtanak a
kéretlen bepillantásoktól.
 A textil árnyékolók jól szigetelnek és
kívül tartják a rovarokat is.
 *CVȕMQP[HȕP[XKUU\CXGTɯMFGPGO
akadályozzák a kilátást.
 +FɯȍNNȞCMȕUPKPEUU\ȥMUȕI
karbantartásukra.
 Egyéni igényekre szabhatók, a modern
lakhatás elengedhetetlen tartozékai.
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A Schlottererrel a
legjobbat engedjük
be a házba:
A napfényt.

A Schlotterer szövetárnyékolói kellemesen világos és
egyszerre tökéletesen árnyékolt tereket teremtenek.
A meleg, kontrasztszegény fény kellemes hangulatot,
de egyben garantáltan jó kilátást is biztosít. A
számunkra oly fontos napfény pedig megmarad.
Hiszen az ember lételeme a napfény.
A napfény mint energiaforrás dinamikus.
A nap folyamán nemcsak a színe változik, hanem
intenzitása és fénymennyisége is. Ez a napi folyamat
vezérli a hormonháztartásunkat és a biológiai óránkat
KU'NɯUGIșVKCU\GTQVQPKPC\C\CDQNFQIUȍIJQTOQP
VGTOGNɯFȕUȕVȕUOGICMCFȍN[Q\\CC\CNXȍUKEKMNWUV
irányító melatonin kiválasztódását. Kutatások
DK\QP[șVLȍMJQI[PCRHȕP[PȕNLGNGPVɯUGPLQDDC
VGNLGUșVɯMȕRGUUȕIȥPMOKPVOGUVGTUȕIGUHȕP[OGNNGVV
%UCMPȕJȍP[CPCRHȕP[GNɯP[GKMȡ\ȥN
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A napfény csodája
 0ȡXGNKCVGNLGUșVɯMȕRGUUȕIGV
 Javítja az ellenállóképességet.
 Gyorsítja a boldogsághormon
VGTOGNɯFȕUV
 Biztosítja a jókedvet, gátolja a melatonin
VGTOGNɯFȕUV
 Javítja a vérösszetételt.
  GFXG\ɯGPOȞFQUșVLCCVGUV
vízháztartását.
  GFXG\ɯGPDGHQN[ȍUQNLCCDGVGIUȕIGM
lefolyását.
 'NɯUGIșVKC\#ȕU&XKVCOKPU\KPVȕ\KUȕV
 Szabályozza az anyagcserét.
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Szövetárnyékolók
Kellemes hőmérséklet
egyenlő jobb közérzet.
#5EJNQVVGTGTU\ȡXGVȍTP[ȕMQNȞKGNUɯQU\VȍN[ȣHȕP[XȕFGNOKVWNCLFQPUȍIQMMCN
TGPFGNMG\PGM#<K2U\ȡXGVGMPGMMȡU\ȡPJGVɯGPCHQTTȞJȞPCRQMDCPC
PCRUWICTCMGNUGOȕTKMC\CDNCMȥXGIGVCOKDK\VQUșVLCCDGNUɯVGTGMQRVKOȍNKU
MNKOCVK\ȍNVUȍIȍV6ȕNGPCHGNJȣ\QVV<K2NGJGVɯXȕVGU\KJQI[CPCRHȕP[
9CVVRGTPȕI[\GVOȕVGTȥXGIHGNȥNGVGVȕTɯGTGLȕVHʏVȕUTGJCU\PȍNLWM
#MQTU\GTʏȍTP[ȕMQNȞTGPFU\GTGMU\CDȍN[Q\\ȍMCPCRUWIȍT\ȍUVȕUC
PCRHȕP[HGNJCU\PȍNȍUVșI[LȍTWNPCMJQ\\ȍCP[ȍTKRCUU\șXJʏVȕUJG\KNNGVXGC
VȕNKU\QNȍTKUHʏVȕUJG\/KPFGOGNNGVVC5EJNQVVGTGTU\ȡXGVȍTP[ȕMQNȞUETGGPGM
U\ȍOQVVGXɯGPEUȡMMGPVKMCJʏVȕUCHʏVȕUXCNCOKPVCOGUVGTUȕIGUXKNȍIșVȍU
energiaszükségletét.

#MȍTMCNMGXGUGDDJʏVɯGPGTIKC
Tudta, hogy háromszor annyi energiára van szükség, ha
egy helyiségben klímaberendezéssel 1 °C-kal csökkentjük a
JɯOȕTUȕMNGVGVOKPVCOKMQTWI[CPCPP[KXCNGOGNLȥM!
#MȍTMCNMGXGUGDDGPGTIKCHGNJCU\PȍNȍU
#\KPVGNNKIGPUXG\ȕTNȕUʏUETGGPGMCRCUU\șXJʏVȕU
ȕUCU\QNȍTHʏVȕUȍNVCNLGNGPVɯUGPEUȡMMGPVKMC\
energiafelhasználást.
#MȍTMCNKUEUȡMMGPJGVCOGUVGTUȕIGUXKNȍIșVȍUTC
HQTFșVQVVMKCFȍU
#OQ\ICVJCVȞȍTP[ȕMQNȞCDGNUɯVGTGMDGCFCIQNLCȕUKTȍP[șVLC
a napfényt.
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Szövetárnyékoló
screenek

ȈLIGPGTȍEKȞUUETGGPGM
(WPMEKQPCNKVȍUDCPMKXȍNȞCMCU\ȡXGVȍTP[ȕMQNȞUETGGPGMȕNGVOKPɯUȕIDGNK
VȡDDNGVGVP[ȣLVCPCM'I[U\GTTGCFPCMȍTP[ȕMQVȕUGNGIGPFɯPCRRCNKHȕP[V
CVGTOȕU\GVGUU\QDCJɯOȕTUȕMNGVGNȕTȕUȕJG\-șXȥNXKUU\CXGTKMCHȕP[V
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ȕUCJɯVFGDGNȥNTɯNDK\VQUșVLȍMCMKNȍVȍUV+FɯȍNNȞCMȕUPKPEUU\ȥMUȕI
karbantartásra, tehát ideálisak az Ön otthona számára!

Árnyékolás 2020
technika és dizájn.

%5Ȉ%5/+0ɮ5Ǻ)#5%*.166'4'46ɮ.

Minőségi
árnyékolás
/GEJCPKMCKU\KNȍTFUȍI

'I[U\GTʏVKU\VșVȍU

CEUȣEUOKPɯUȕIʏU\ȡXGVCP[CI

VCU\șVLȍMCU\GPP[G\ɯFȕUGMGVGI[U\GTʏGP

tartóssága, stabilitása és rugalmassága

tisztíthatóak, ezáltal gyakorlatilag nincs

OGII[ɯ\ɯ

szükség karbantartásra.

+FɯȍNNȞ

ǲVNȍVJCVȞUȍI

KFɯLȍTȍUȍNNȞXș\NGRGTIGVɯNȕIȍVGTGU\VɯȕU

... választhatunk a légies átláthatóság és a

ellenáll az UV sugaraknak.

hatékony sötétítés között.

0[ȍTKJɯXȕFGNGO
... megakadályozza a közvetlen
fénysugárzást, csökkentik a
klímaberendezések üzemeltetési költségét.
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Vihar.

szélellenállás

118 km/h
HUĘVVpJLJ

Sokszínűség.
Színezze ki otthonát!
color
your
home
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Átláthatóság.

0-60

%

Foto(s) © Rainer Fuhrmann / KB3 / Tim Mütter-Zitzke - by stock.adobe.com

Nagy nyílászárók.

15 m ²-es

ablakfelületek
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Érezzük jól magunkat
otthonunkban!
#U\ȡXGVȍTP[ȕMQNȞUETGGPGMHCNKMCREUQNȞXCNKUXG\ȕTGNJGVɯMFGOȕI
ezt sem feltétlen muszáj. A Schlotterer precíz és kényelmes elektromos
vezérlési megoldást nyújt valamennyi árnyékolási termékéhez. Ezekkel
KIȕP[U\GTKPVOʏMȡFVGVJGVɯGI[GVNGPXCI[GI[KFGLʏNGIVȡDDGNGOKU&G
CU\GOȕN[GUKIȕP[GMJG\PCRU\CMJQ\PCRUWIȍT\ȍUJQ\ȕUKFɯLȍTȍUK
XKU\QP[QMJQ\KIC\șVXCGI[ȕPKNGIKURTQITCOQ\JCVȞCMȈLȕRșVȕUʏ
ingatlanoknál vagy nagyobb felújítási munkálatok keretében dönthetünk a
vezetékes kialakítás mellett, de választhatjuk a flexibilis rádióvezérlést is.

(CNKMCREUQNȞ XG\GVȕMGU 
$K\VQPUȍIQUȕUGI[U\GTʏOQVQTQU
vezérlés falikapcsolóval. Optimális
XȍNCU\VȍUȣLȕRșVȕUʏKPICVNCPQMPȍNXCI[
nagyobb felújítási projekteknél.

(CNKVȍXXG\ȕTNȕU TȍFKȞU
A klasszikus fali kapcsoló kábelmentes
változata. Elemes, nincs szükség
hálózatra.

-ȕ\KVȍXXG\ȕTNȕU
'I[U\GTʏȕUOGIDș\JCVȞMȕ\KVȍXXG\ȕTNɯ
fali tartóval.

ǺTKPVɯMȕRGTP[ɯUHCNKVȍXXG\ȕTNȕU
.GI[GPMȕRDGPЛ#PCI[ȕTKPVɯMȕRGTP[ɯ
könnyedén és kényelmesen
használható, minden szükséges
KPHQTOȍEKȞȍVVGMKPVJGVɯ#\CFȞVCHCNTC
TȡI\șVLȥMȕUCMȕRGTP[ɯVC\GNGMVTQOQU
hálózatra kötjük.
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Otthon, okos otthon.
/CPCRUȍIPGOEUCMQMQUVGNGHQPQMTȞNQMQUXȍTQUQMTȞNJCPGO
QMQUJȍ\CMTȞNKUDGU\ȕNJGVȥPM#HʏVȕUCXKNȍIșVȍUXCI[C5EJNQVVGTGT
ȍTP[ȕMQNȍUVGEJPKMCKTGPFU\GTGMOCOȍTGI[U\GTʏGPDȍTJQPPCP
XG\ȕTGNJGVɯGMVȍDNCIȕRTɯNXCI[QMQUVGNGHQPTȞNKU/KPFGI[OKN[GPMCREUQNȞV
KIȕP[GNCTGFɯP[ȡMOQVQTLCKC\QN[CPQMQUQVVJQPOGIQNFȍUQMMCNOKPVC
-0:C\GXQP*1/'.QZQPGCOGFKQNCmȕUC\KQJQOGEQPVTQNm 5QOH[ 
KUMQORCVKDKNKUGM#VGTXG\ȕUVC\ȡPXKNNCP[U\GTGNɯLGXȕIG\JGVKGN

/QDKNCNMCNOC\ȍU
A modern megoldás mobiltelefonra
és táblagépre. Az alkalmazással az
ȍTP[ȕMQNȞMGI[U\GTʏGPXG\ȕTGNJGVɯGM
akár távolról is.
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Intelligens védelem erős
szélben is.
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Szövetárnyékoló
screenek

#\CP[CIQNFCNUȞXG\GVɯUșPGMDGPVȡTVȕPɯTȡI\șVȕUG
ȍNVCNC\ȍTP[ȕMQNȞXKJCTPCMȕUMOJGTɯUUȕIʏ
szélnek is ellenáll. Annak sincs akadálya, ha
automatikusan fel kell húzni, hiszen erre szolgál a
5EJNQVVGTGTKPVGNNKIGPUU\ȕNȕT\ȕMGNɯLG

7HOMHVVWDELOLWiV

118 km/h
V]pOHUĘVVpJLJ
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Megvalósult álmok
otthonunkban.

+FGȍNKUMKNȍVȍUDGPVTɯNMKXȍNȞXȕFGNGO
PCRMȡ\DGPCMșXȍPEUKVGMKPVGVGMVɯN
'UVGȕUȕLU\CMCTȕU\NGIGUGPȍVVGVU\ɯ
GUMCVGIȞTKCPCI[QPCNCEUQP[
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$GNȥNTɯNGP[JȕPȍVVGVU\ɯ
0CRMȡ\DGPȕUȕLU\CMCKFGȍNKU
XȕFGNOGVP[ȣLVCMșXȍPEUK
VGMKPVGVGMVɯN
CUMCVGIȞTKCPCI[QPLȞ

6ȡMȕNGVGUXȕFGNGOȕLLGNPCRRCN
0GONȍVU\KMȍV
GUMCVGIȞTKCOCZKOȍNKU

6ȡMȕNGVGUMKNȍVȍUDGPVTɯNMșXȥNTɯNC
PCRHQN[COȍPGP[JGXȕFGNOGVP[ȣLV
'UVGȕUȕLU\CMCVTCPU\RCTGPU
MCVGIȞTKCPCI[QPCNCEUQP[
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Aligha van egyedibb tulajdonunk,
mint a saját otthonunk. Ott
minden az egyéni stílusunk,
személyiségünk és ötleteink
lenyomata. Ebben a színek
komoly szerepet játszanak. A
UCLȍVRQTHGUVɯDGTGPFG\ȕUGKPM
segítségével a dobozokat és
síneket csaknem minden színben
tudjuk gyártani. Az árnyékoló
szövetek is széles színválasztékból

Tarka
sokszínőség
otthonához.

TGPFGNJGVɯM

Szövetfajták
Üvegszál
Sergé 600
Satiné 5500
Sergé 600 BO Lunar

Poliészter
Soltis 86 / 88 / 92
Soltis B92-B702

Speciális szövet

Szövetárnyékolók
screenek

Orchestra
StarScreen
Sergé 1%
Sergé 10%

A gyengéd árnyékolás.
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5QMU\șPʏUȕIC5EJNQVVGTGTU\șPOKPVȍLȍXCN
5\ȍOQUVQXȍDDKU\șPKUGNȕTJGVɯЛ

0[QOFCVGEJPKMȍVȞNHȥIIɯGPCU\șPOKPVȍMȍTP[CNCVCKGNVȕTJGVPGMCXCNȞUXȍU\PCMU\șPGKVɯNЛ
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ȊXGIU\ȍNCUţTQXCTJȍNȞ
A Schlotterer üvegszálas
JȍNȞLCȍVVGVU\ɯMKHGLG\GVVGP
stabil és hosszú élettartamú.
/KPFGOGNNGVVLȞNȕIȍVGTGU\Vɯ
és a kilátást egyáltalán nem
befolyásolja.

Szövettanácsadó
VIZUÁLIS ÉS TERMIKUS
ANYAGTULAJDONSÁGOK.
Fogalmak és definíciók

0[ȍTKJɯXȕFGNGO

ǺLU\CMCKDGVGMKPVȕUGNNGPKXȕFGNGO

A lehúzott árnyékoló hatásának

#MȥNUɯȍTP[ȕMQNȞDGVGMKPVȕUVGPIGFɯ

OȕTVȕMGCDGNUɯVGTGMHGNOGNGIGFȕUG

hatásfoka leengedett állapotban esti és

tekintetében.

éjszakai fényviszonyoknál.

 ȍUMCVGIȞTKCzşPCI[QPCNCEUQP[k
 GUMCVGIȞTKCzşPCI[QPCNCEUQP[şk
 GUMCVGIȞTKCzşMȡ\GRGUşk
 CUMCVGIȞTKCzşLȞşk
 GUMCVGIȞTKCzşOCZKOȍNKUk

(ȕP[XKUU\CXGTȕU XCMșVȍUGNNGPKXȕFGNGO
#\ȍTP[ȕMQNȞHȕP[GNNGP\ɯJCVȍUȍPCM
mértéke attól függ, mennyi fényt enged
át a felületekre és milyen mértékben veri
vissza a közvetlen napsugárzást.
 ȍUMCVGIȞTKCzşPKPEUHȕP[XKUU\CXGTȕUk
 GUMCVGIȞTKCzşPCI[QPCNCEUQP[şk#\
ȕU\CMKHGMXȕUʏHGNȥNGVGMTGCNMCNOCU
amennyiben egy szemközti homlokzat
OGIHGNGNɯGPNGȍTP[ȕMQNLC
 GUMCVGIȞTKCzşLȞk5QMHȕNGMȕRR
alkalmazható. A munkaállomás nem lehet
szemben az ablakkal. Felhasználástól
HȥIIɯGPCMGNGVKFȕNKȕUP[WICVKHGMXȕUʏ
felületekre alkalmas.
 CUMCVGIȞTKCzPCI[QPLȞşk5\KPVG
valamennyi irodai felhasználásra alkalmas.
%#&ITCƒMCKȕUMȕRU\GTMGU\VȕUKOWPMȍM
esetében csak korlátozottan alkalmazható.
A munkaállomás korlátozott módokon
lehet szemben az ablakkal. A keleti, déli és
P[WICVKHGMXȕUʏHGNȥNGVGMTGCNMCNOCU
 GUMCVGIȞTKCzşPGONȍVU\KMȍVk

FC

 ȍUMCVGIȞTKCzşPKPEUDGVGMKPVȕUGNNGPK
XȕFGNGOk
 GUMCVGIȞTKCzşPCI[QPCNCEUQP[şk
A bent tartózkodók jól láthatóak.
 GUMCVGIȞTKCzşLȞşk
Korlátozott védelem. A körvonalak mindig
MKXGJGVɯGMFGCDGPVVCTVȞ\MQFȞMEUCM
MGFXG\ɯHȕP[XKU\QP[QMOGNNGVVȕUJCMȡ\GN
ȍNNPCMC\CDNCMJQ\ şşşOş 
 CUMCVGIȞTKCzPCI[QPLȞşk#DGPV
VCTVȞ\MQFȞMȍTP[ȕMCMKXGJGVɯCOGPP[KDGP
MGFXG\ɯVNGPGMCHȕP[XKU\QP[QMȕUJCMȡ\GN
ȍNNPCMC\CDNCMJQ\ şşşOş 
 GUMCVGIȞTKCzPGONȍVU\KMȍVk

-KNȍVȍU
#MȥNUɯȍTP[ȕMQNȞMKNȍVȍUVGPIGFɯ
hatásfoka leengedett állapotban.
 ȍUMCVGIȞTKCzPGONȍVU\KMȍVk
 GUMCVGIȞTKCzşPCI[QPCNCEUQP[şk
#MȡTXQPCNCMMKXGJGVɯGM
 GUMCVGIȞTKCzşMQTNȍVQ\QVVşk
#MȡTXQPCNCMPCI[QPLȞNMKXGJGVɯGMFG
csak mint árnyalakok.
 CUMCVGIȞTKCzPCI[QPşLȞşk
,ȞNMKXGJGVɯGMC\CNCMQMEUCMMKU
mértékben korlátozott az átláthatóság.
 GUMCVGIȞTKCzşȍVNȍVU\Ȟk

(%ȕTVȕM
Az FC-érték megadja, hogy a szövet a
napfény hány százalékát engedi át, ami
az árnyékolás mértékfaktora.
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A részletekig tökéletes
VORO ZiP-90

FQDQ\OȕTGVGM

XG\GVɯUșPGM

doboz
37.5

ZiP szövet

UVCPFCTFXG\GVɯUșP(5<8

UVCPFCTFXG\GVɯUșP(5<85

60

60

35

29

vezetősín

95 / 10595
/ 125 [ mm ]
95 / 10595
/ 126 [ mm ]

alsó záróléc

35

29

37.5

VORO ZiP BRAVO
FS Z60VS ikersín

97 / 112 97
/ 132 [ mm ]

Önhordó ikersín FS ZT60V

37.5

35

97 / 10697
/ 127 [ mm ]

35

37.5

(5<)85XG\GVɯUșP
MȍXȍTCTȡI\șVJGVɯU\GTMG\GV

(5<82XG\GVɯUșP
vakolt módozat

elmozdítható

VORO ZiP PUTZ-90

133 [133
mm ]

126
[ mm ]
126


standard
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0 / 5 /520

CNUȞ\ȍTȞNȕEGM


opcionális, max. 3 m
szélességig

$GȕRșVȕUKRȕNFȍM















Falazat
JɯU\KIGVGNɯTGPFU\GTTGN
<K2MȥNUɯFQDQ\QREKQPȍNKU
záróléctípussal





Falazat
JɯU\KIGVGNɯ
rendszerrel. ZiP
MȥNUɯFQDQ\
TQXCTXȕFɯJȍNȞXCN
és opcionális
záróléctípussal.

<K2MȥNUɯFQDQ\










 













(CNC\CVJɯU\KIGVGNɯ
rendszerrel.
<K2MȥNUɯFQDQ\
BRAVO rovarhálóval
és opcionális
záróléctípussal

<K2MȥNUɯ
doboz BRAVO
standard
záróléctípussal

<K2MȥNUɯFQDQ\
BRAVO standard
záróléctípussal




























<K2XCMQNJCVȞMȥNUɯ
doboz tolókeretes
TQXCTXȕFɯJȍNȞXCN
és standard
záróléctípussal



<K2XCMQNJCVȞMȥNUɯ
doboz opcionális
záróléctípussal



(CNC\CVJɯU\KIGVGNɯ
rendszerrel. ZiP vakolható
MȥNUɯFQDQ\UVCPFCTF
záróléctípussal
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ȊXGIU\ȍNCUJȍNȞ
#5EJNQVVGTGTOʏCP[CIDWTMQNCVȣȥXGIU\ȍNCUJȍNȞLC
teljesen észrevétlen, kifejezetten stabil és hosszú
ȕNGVVCTVCOȣ/KPFGOGNNGVVLȞNȕIȍVGTGU\VɯȕUCMKNȍVȍUV
GI[ȍNVCNȍPPGODGHQN[ȍUQNLC/KPFGPTQXCTJȍNȞVGTOȕMMGN
kompatibilis.

Az ideális
árnyékolástechnikai
kiegészítő: a Schlotterer
rovarháló
Élvezze a nyár minden percét! Ehhez a napvédelem
mellett professzionális rovar- és pollenek elleni,
személyre szabott és intelligens árnyékolástechnikai
rendszereinkkel kompatibilis megoldásokat kínálunk.
/ȍTCVGTXG\ȕUMQTIQPFQNLQPCTQXCTJȍNȞMTCKUșI[VȍXQN
tarthatja a szúnyogokat vagy darazsakat, és az allergiások
KUOGIMșOȕNJGVKMOCIWMCVCRQNNGPGMVɯN#5EJNQVVGTGT
intelligens rendszereit utólag is beépítheti.
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2.75JȍNȞ
Az ultrafinom 4PLUS-szal a Schlotterer egy olyan
innovatív hálómegoldást kínál, amely a rovarok elleni
védelem mellett a polleneket is kizárja a otthonából.
Egy speciális rétegbevonat 86%-kal csökkenti a
pollenek bejutását, miközben sokkal nagyobb a
HȕP[ȕUNȕIȍVGTGU\VɯMȕRGUUȕIGOKPVCMGTGUMGFGNOK
forgalomban kapható hagyományos pollenek elleni
XȕFɯJȍNȞMPCM#\CP[CIU\KPVGVGNLGUGPȕU\TGXȕVNGPȕU
a rovarhálórolón kívül bármely rovarháló termékhez
alkalmazható.

6QNȞMGTGVGM
A rovarhálós
tolókeret tökéletes
választás nagy felületek
GUGVȕDGPCJQNU\ʏMȡUC
hely, például télikertekben,
balkonokon, teraszokon
vagy erkélyeken. Cégünk a
rovarhálóhoz igény szerint
gyártja le a rendkívül stabil keretet
egy- vagy többszárnyú rendszerrel.

0[șNȞTQXCTJȍNȞMGTGVGM
A rovarok elleni védekezésben
használt nyílókeretek rugalmas
HGNJCU\PȍNȍUKNGJGVɯUȕIGV
biztosítanak. Különösen
teraszajtókhoz, erkélyajtókhoz
és télikertekbe ajánljuk. Kisállat
bejáróval is kapható, valamint
DGȕUMKHGNȕP[șNȞNGPIɯCLVȞXCN

(KZTQXCTJȍNȞMGTGVGM
A rovarok elleni
védekezésben
használt fix keretek
ideálisak az
CDNCMQMTC'I[U\GTʏȕU
HGNJCU\PȍNȞDCTȍV#MȥNȡPDȡ\ɯ
DGȕRșVɯTGPFU\GTGM
minden ablaktípusra illenek,
DGNȥNTɯNMȕP[GNOGUGPHGNȕU
leakaszthatóak.
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SZIGETVÁR
CÍM: 7971 Hobol, Asztalos János utca 54.
TEL: +36 73 510 177
#  5 E J N Q V V G TG T  R K C E X G \G Vɯ  C  M ȥ N U ɯ
MOBIL: +36 30 500 8938
NYITVATARTÁS: Hétfő - péntek: 8:00 - 16:00
árnyékolástechnika területén. A cég

BUDAPEST III.
által fejlesztett termékpaletta kiterjed a
CÍM: 1034 Budapest, San Marco u. 6 - 8.
TGFɯP[ȡMTG\UCNW\KȍMTCȕUCTQXCTJȍNȞ
TEL: +36 1 437 0102
MOBIL: +36 30 427 8499
rendszerekre, amelyeket Adnet-ben
NYITVATARTÁS: Hétfő - péntek: 9:00 - 17:00
5CN\DWTI  C I[ȍTVȞ VGNGRJGN[ȕP 

VESZPRÉM
OWPMCVȍTUȍNNșVGNɯVȡDDG\GTXGT\KȞDCP
CÍM: 8200 Veszprém, Budapesti
út 47.
MOBIL: +36 20 947 2414
VȡDD OKPV  MȥNȡPDȡ\ɯ U\șPDGP #
NYITVATARTÁS: Hétfő - péntek: 9:00 - 17:00
Schlotterer termékeit árnyékolástechnikai-,

SOPRON
C N C9.O K P V  P [ ș N ȍ U \ ȍ T Ȟ  M G T G U M G F ɯ
CÍM: 9400 Sopron, ZarándokXút
MOBIL: +36 20 418 9591
partnereinknél vásárolhatja meg.
NYITVATARTÁS: Hétfő - péntek: 9:00 - 17:00
www.jankoablak.hu

Schlotterer Sonnenschutz Systeme GmbH
Seefeldmühle 67 b, 5421 Adnet, Austria
T: +43 6245 85591-100
F: +43 6245 85591-9100
M: office@schlotterer.at
www.schlotterer.hu
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BEMUTATÓTERMEINK
Látogasson el bemutatótermeink egyikébe és
győződjön meg élőben kiemelkedő minőségű
termékeink lehengerlő vonzerejéről!
Made in Ausztria

