
 screenové clony 

Pokud hledáte variabilní 

zastínění pergoly…



Mnozí lidé jsou příznivci trendu outdoor living nebo rádi 
tráví čas ve společnosti své rodiny či přátel při společném 
posezení ve stínu pergoly. Pokud mezi tyto lidi patříte, jistě 
oceníte praktické vlastnosti screenových clon. Screenové 
clony dokáží být výtečným pomocníkem. Za nepříznivých 
podmínek se postarají o Vaše nerušené pohodlí.

Screenové clony se běžně využívají v souvislosti s potřebou 
ochránit okna a vnitřní prostředí budov před působením 
povětrnostních vlivů. Uplatnění najdou však také právě na 
pergolách, zimních zahradách, altánech, přístřešcích, terasách 
apod. Díky speciální tkanině jsou schopné část slunečního 
světla odrazit, část pohltit a část propustit.
Moderní postupy při konstrukci stínících prvků daly vniknout 
Screenovým clonám. Screenové clony v sobě kombinují to 
nejlepší z pozitivních vlastností interiérové i exteriérové stínící 
techniky. Dokáží odolávat vlivu různorodého počasí za stálého 
kontaktu s venkovním prostředím.

Využijte 
screenové clony 
k zastínění Vaší 
pergoly a zvyšte 
tak komfort jejího 
užívání.



Screenové 
clony se 
přizpůsobí 
Vám,
navzdory 
počasí.

Vzhledem k častému štíhlému 
provedení uvedených konstrukcí 
oceníte uložení navíjecí hřídele 
tkaniny do pohledově nenápad-
ného boxu.

Látka je po všech stranách uchycená
Screenové clony v provedení Lock-

screen dokáží odolávat silnému větru, 

v uzavřené poloze zároveň slouží jako 

ochrana proti hmyzu.

Látka je vedená pomocí lanek
Velmi lehce a vzdušně působí prove-

dení Cablescreen, kdy je látka vedena 

pomocí nenápadného ocelového lanka, 

které je vespod ukotveno na okně 

nebo do podlahy.

Box hřídele je umístěn pod omítkou
Umožňuje uložit navíjecí hřídel do 

zaomítacího boxu, který je integrován 

do fasády, takže nepoznáte, že kon-

strukce v sobě nese nějaký stínící prvek.

Samostatné 
clony

Screenové clony lze ovládat 
manuálně pomocí kliky.

Pokud se ovšem rozhod-
nete pro motorický pohon 
s vypínačem, nebo dálko-
vým ovladačem získáte tím 
možnost předvolit si různé 
polohy stažení, ovládat více 
clon jedním tlačítkem apod. 
Větrná čidla navíc dovedou při 
extrémním zatížení větrem 
sama vyslat povel pro navinutí 
clony do boxu a tak ji ochránit 
před poškoztením.

Instalací 
Screenových clon 
získáte moderní, 
funkční a odolný 

výrobek.



Látka především
Hlavním prvkem, který dělá ze screenové clony 
kvalitní a hodnotný výrobek, je tkanina. Používáme 
moderní, vysoce odolnou a trvanlivou tkaninu. 
Výběrem ze široké palety barev změníte vzhled celé 
clony. Volbou barvy tkaniny lze navíc ovlivnit její 
výsledné vlastnosti.

Serge
Tkaním skelných vláken potažených PVC vrstvou 
vzniká příležitost pro různorodé barevné kombinace. 

 

Soltis
Svůj nepravidelný vzhled textilie získá nanesením 
PVC vrstvy až po utkání látky.
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Vytvořte ze své 
pergoly oázu klidu 
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