SANCO

light.control
Zintegrowany system żaluzji montowanych
we wnętrzu szyby zespolonej zapewniający
prywatność, chroniący przed oślepiającym
słońcem, pozwalający na sterownie światłem. Płynna regulacja żaluzjami plisowanymi lub lamelkami.

Wpływając na dobre samopoczucie

Przekonujące argumenty

Sterowanie naturalnym światłem

■ łatwa i wygodna ochrona naszej prywatności oraz
W coraz większym stopniu światło wpływa na przestrzeń mieszskuteczne zabezpieczenie przed oślepiającym słońcem
kalną a przez to i na nas samych. Ogromne przeszklenia w bu■ dokładne sterowanie przepływem światła wpływa na
dynkach przejmują funkcje tradycyjnych przegród budowlanych.
poprawę atmosfery panującej w pomieszczeniu
W nowy sposób łączą ze światem zewnętrznym, ale dzielą też
■ żaluzje dyskretnie ukryte wewnątrz szyby zespolonej
pomieszczenia wewnątrz budynków w łazienkach, kuchniach
■ bez względu na pogodę żaluzje zawsze są gotowe do użycia
czy pomieszczeniach biurowych. Z drugiej strony transparent■ rozwiązanie bardzo higieniczne, bo odporne na zewnętrzne zaność szkła powoduje, że dyskrecja i prywatność otrzymują nowy
brudzenia
wymiar. W tym miejscu oprócz tradycyjnej funkcji żaluzji zwią■ idealne wszędzie tam gdzie panują silne wiatry
zanej z zacienieniem pomieszczeń w centrum uwagi pojawia
■ odporne na działanie z zewnątrz a przez to na uszkodzenia
się ochrona naszej sfery prywatnej.
■ brak kosztów konserwacji
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Kolory żaluzji plisowanych

Kolory lamelek

Pełna ochrona w domu

Cienka warstwa aluminiowej powłoki
reguluje przepływ światła. Zewnętrzna
strona tkaniny ma zawsze kolor srebrno
-metaliczny.

System SANCO light.control oferuje wraz z
wysokiej jakości aluminiowymi lamelkami bardzo duży wybór kolorów w różnych wariantach
odcieni.

Sytuacje w domu są różne. Czasami konieczna jest pełna transparentność, a czasami wymagamy po prostu odosobnienia.
W zależności od potrzeb, możemy dzielić
poszczególne pomieszczenia.

Dla nowego budownictwa i dla
budynków poddanych renowacji
pomieszczenia sanitarne
chronione obiekty zabytkowe
■ ścianki działowe
■ ochrona prywatności
■ miejsca pracy z komputerem
■ ogrody zimowe
■ prysznice
■ hodowle kwiatów
■ zabezpieczenie przed oślepiającym słońcem
■

■
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Sterowanie światłem
System SANCO light.control pozwala
na optymalną kontrolę i sterownie wpadającego do pomieszczenia światła słonecznego.
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Elegancki system oferujący zacienienie i ochronę prywatności oparty na żaluzjach zamkniętych w we wnętrzu szyby
zespolonej. Żaluzje wykonane z aluminiowych lamelek lub
plisowane materiałowe. Wykonane na dokładny wymiar wymagany przez Klienta, do wyboru z różnymi systemami sterowania,
w ogromnej liczbie kolorów. Zawsze czyste, bo odporne na działanie
kurzu i brudu. To rozwiązanie niezwykle praktyczne, które znacząco
wpływa na poprawę naszego samopoczucia podczas przebywania w
pomieszczeniu. System SANCO light.control oferuje więcej niż tylko możliwość sterowania przepływem światła i prywatność. Można go z powodzeniem
łączyć z funkcjami takimi jak wysoka izolacyjność cieplna szyb, ochrona przed
hałasem czy antywłamaniowość.

Jeszcze więcej pomysłów ze szkłem
Nasze propozycje

spa.living
Ganzglasduschen, Spiegel,
Wandverkleidung, Abstellflächen,
Möbel aus Glas

style
style.living
Glasanbau, Treppen,
Eingangsbereich, Brüstungen
und Geländer, begehbares Glas,
Französischer Balkon

home.living
Ganzglas-Trennwände und -Türen,
Arbeitsplatten, Küchenrückwände,
Raumteiler, Schranktüren, Theken,
Tische, Möbel aus Glas

outdoor.living
Gartenzäune aus Glas, Sichtschutz,
Balkongeländer, Carport, Leitsysteme,
Schilder aus Glas, Terrassenumfriedung
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Kabiny prysznicowe • pomieszczenia sanitarne • ogrody zimowe • hodowle kwiatów • pokoje z TV • praca przy komputerze • ścianki działowe w biurach

