SVĚTLOVODY
Světlovod SUNIZER nyní v kombinaci
se střešním světlíkem firmy ROTO
Atraktivní nabídka pro Vás
Nechte si prosvětlit celý dům světlovodem SUNIZER, který přináší sluneční
světlo až do interiéru pomocí zrcadlového potrubí, a to i přes půdní prostor,
či druhé patro.
Světlovod SUNIZER můžete mít nyní i se střešním světlíkem od renomovaného
výrobce střešních oken firmy ROTO. Jedná se o jedinečnou nabídku,
o které stojí uvažovat.

1.

Proč právě střešní světlík ROTO?

Střešní světlík, protože je celý rok na střeše vystaven všem nepříznivým vlivům
počasí, musí mít prémiovou kvalitu. Jedná se o špičkový produkt od německého
výrobce s vysokou kvalitou a úrovní zpracování. Vy nyní máte možnost díky
sjednoceným konstrukčním detailům spojit dva kvalitní produkty v jeden.

2.

Propojení kvality

Spojením světlovodu SUNIZER a ROTO světlíků získáte jedinečnou kombinaci
dvou kvalitních produktů v jeden špičkový. S využitím světlíku ROTO získáte
zabudované izolační sklo, které omezí rosení při nepříznivých podmínkách
a současně hned od začátku zlepší tepelně izolační vlastnosti výrobku.
A snížení tepelných ztrát je dnes naprostou prioritou.

3.

Dokonalá kompatibilita

Roto světlík dokonale zapadá do konstrukce světlovodu i střechy. Zásadní je také jednotnost použitých materiálů.
Proto celý systém světlovodu i světlík ROTO je vyroben z hliníku, který má vysokou životnost a současně decentní
povrchovou úpravu pro ideální vzhled na střeše. Nevystupuje nad střechu žádný rušivý prvek. Z dálky je světlík
vzhledově sjednocen se střešními okny.

4.

Technické parametry

• Světlík ROTO lze použít pro světlovody SUNIZER do šikmé střechy od sklonu 15°.
• Platí pro průměry světlovodu SUNIZER 230, 330, 430 a 530 mm.
• ROTO světlík je z materiálu hliník v barvě RAL 7024 grafitová šedá.
• Standardní lemování je již v ceně.
• Základní záruka je 10 let s možností prodloužení v případě montáže autorizovanou firmou.
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SVĚTLOVODY
Světlovod SUNIZER dokáže mít nespočet variant. Nové vylepšení
posouvá světlovody SUNIZER opět o velký krok vpřed před konkurenci.
Nyní pro vyšší účinnost, delší životnost a současně decentnější vzhled
přichází novinka v podobě střešní kopule SUPER Glass.

1.

Proč SUPER Glass?

Nový typ střešní kopule zajišťuje zvýšenou prostupnost slunečních paprsků
v průběhu celého dne. Vyoblené natvarování a zcela čistý hladký vzhled bez
designových zlomů je připraven k maximálnímu užitku. V jednoduchosti je síla.
Slunečním paprskům již nestojí nic v cestě, aby kvalitně prosvětlily každý interiér.

2.

Kdy se projevuje jeho největší přínos?

V každý okamžik během celého dne se na kopuli SUPER GLASS objevuje místo,
kde vstupují paprsky v lepším úhlu a v plné síle do světlovodu. A nejsou to jen
přímé sluneční paprsky, ale i jas oblohy, který má zásadní vliv na výslednou
intenzitu světla. Výsledná účinnost světlovodu je tudíž povýšena na vyšší úroveň.
Zásadně se mění křivka osvětlení v průběhu dne. Díky ideálně vytvarované kopuli
dokáže světlovod při východu a západu slunce nasbírat více slunečních paprsků,
než kdy před tím. Osvětlení světlovodem se stává rovnoměrnější a kvalitnější.

3.

Jedinečnost kopule SUPER Glass?

Vypouklá kopule vyrobená z extra čirého skla SOLAR GLASS je schopna
mnohem lépe odolávat nepříznivým vlivům počasí. Dokáže elegantně přečkat
krupobití, řádění vandalů, přírodní katastrofy atd. Kopule je vícevrstvá se
speciálním vloženým filtrem, který pohlcuje UV záření a dělá z ní téměř
nedobytnou. O zvýšené bezpečnosti ani nemluvě. Světlo ze světlovodu
je současně mnohem zdravější a barevné spektrum věrohodnější.

4.

Extra
čiré sklo

Praktické důvody použití?

Skleněná kopule svým tvarem nezasahuje tolik do vzhledu domu, resp. střechy.
Oproti komerčně používaným extrémně vypouklým kopulím je ve střeše nová
kopule SUPER GLASS nesrovnatelně decentnější a elegantnější.
Dokonce i vedle střešních oken s plochými skly vypadá kopule velmi atraktivně.
Klasické sklo

5.

Technické parametry

• Skleněná kopule SUPER GLASS lze použít do světlovodu SUNIZER pro plochou i šikmou střechu
• Skleněná kopule SUPER GLASS lze použít pro průměry světlovodu 230, 330, 430 a 530 mm
• Skleněná kopule SUPER GLASS je vyrobena laminováním vrstveného extra čirého skla a bezpečnostní folie.
• Extra čiré sklo má vysokou světelnou prostupnost, vysokou odolnost proti mechanickému namáhání i proti otěru.
• Bezpečnostní vrstva zajistí vyšší odolnost proti namáhání, zajistí vyšší bezpečnost.
• Samozřejmostí je i vyšší požární odolnost.
• Základní záruka je 10 let s možností prodloužení v případě montáže autorizovanou firmou.
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