Prešane rešetke
ŽALUZIJSKE REŠ ETKE

Žaluzijske rešetke HighSolid:
UNIVERZALNA UPORABA. ESTETSKI VIDEZ.

Kot zaščita pred soncem ali fasadna
prevleka - po meri narejene žaluzijske rešetke HighSolid arhitektom
in investitorjem nudijo individualne
možnosti oblikovanja
ProMetallove žaluzijske rešetke
predstavljajo optično in arhitekturno obogatitev za vsako fasado. Polnilne palice, ki so postavljene pod kotom 45 stopinj,
omogočajo različno vizualno
zaščito glede na porazdelitev
mrežnih očes. Tako lahko
ProMetallove žaluzijske rešetke
optimalno uporabite kot nepro-

zorno masko ali polprosojno
rešitev za zaščito pred soncem.
Dodatno prednost predstavljata
preprosta uporaba in učinkovita
maska tudi za velike objekte.

Zaradi lukenj v polnilnih palicah lahko rešetke praktično
in nevidno
privijete na
podkonstrukcijo.

Pritrditev, ki drži, a je
nihče ne vidi
Da bi ohranili enakomeren videz
žaluzijskih rešetk po vsej površini
oblikovanja, se elementi za pritrditev nahajajo za polnilnimi elementi. V ta namen imajo polnilne palice luknje, nanje pa so
zavarjene tudi kovinske ploščice
z integriranimi vrtinami. Zato
lahko rešetke praktično in
"nevidno" privijete na podkonstrukcijo.
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IZDELAVA PO MERI
Povezava kakovosti in oblike
Naše ProMetallove žaluzijske rešetke se proizvajajo s postopki, ki so certificirani po DIN EN ISO
9001/2000 in vam zagotavljajo visoko kakovost
in obremenljivost. Dolgotrajno zaščito pred korozijo zagotavlja vroče cinkanje po DIN EN ISO
1461.
Poleg tega lahko z dodatno prevleko iz prahu
izpolnimo številne želje v skladu z barvno karto
RAL.

Izdelava po meri in usklajen servis za
kupce
Za individualne gradbene objekte vam po meri
izdelamo žaluzijske rešetke, ki vam omogočajo
svobodno načrtovanje in inovativno ureditev. Za
uspešno realizacijo projekta vam nudimo podporo številnih dodatnih in servisnih storitev. V okviru kompetentnega svetovanja v fazi planiranja
lahko na vašo željo prevzamemo tudi logistiko.
Seveda vedno ob upoštevanju rokov in z zanesljivim delom.

Želeno rešitev po meri
lahko dosežemo z individualnim svetovanjem.
Kontaktirajte nas!

Kakovost našega obsežnega asortimenta dokazujejo številni certifikati.

Podrobnejše informacije
O našem celotnem asortimanu proizvodov in storitev vas obveščamo tudi na internetu. Na podlagi
navedenih primerov uporabe se lahko

tam prepričate tudi o vsestranskosti naših rešitev.
Poglejte si jih.
www.prometall.si/resetke-zaluzijske-resetke

Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb in napak.
Za vas smo še naprej dosegljivi po telefonu.
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