
TheaRoll
Έξυπνα συστήματα ρολών με μακροδιάτρητο 

φυλλαράκι αλουμινίου διέλασης
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ΕΞΥΠΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΡΟΛΩΝ ΜΕ
ΜΑΚΡΟΔΙΑΤΡΗΤΟ ΦΥΛΛΟ
ΔΙΕΛΑΣΜΕΝΟΥ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 

Η σύγχρονη μορφή του TheaRoll προσφέρει ύψιστη ασφάλεια και 
μοναδική διαύγεια. Ουσιαστικά, προσφέρει μια ολότελα νέα αισθητική, 
επιτρέποντας φως και φρέσκο αέρα να εισχωρεί στο εσωτερικό, ενώ 
παράλληλα τον προστατεύει στο βαθμό που εσείς θέλετε από την 
ηλιακή ακτινοβολία. 

Η μοναδική διάταξη των διατομών του TheaRoll εμποδίζουν μεν την 
άμεση εισχώρηση των ηλιακών ακτινών στο χώρο, αλλά επιτρέπουν 
τη διάχυση του φωτός, φωτίζοντας το εσωτερικό του σπιτιού με 
ξεκούραστο για το ανθρώπινο μάτι τρόπο. 

Θέλουμε λιγότερο φως ή και συσκότιση; Ρυθμίζουμε τις περσίδες του 
TheaRoll σε επάλληλη θέση. Λαχταρούμε να απολαύσουμε στο πλήρες 
μια ηλιόλουστη μέρα; Με μια μόνο κίνηση, ρυθμίζουμε τις περσίδες του 
TheaRoll προς τα πάνω.

Τα φύλλα διελασμένου προφίλ του TheaRoll είναι διαθέσιμα σε λευκό 
και ασημί.
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ΟΦΕΛΗ

ΗΛΙΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Κάθε φύλλο έχει σχεδιαστεί να εμποδίζει την πορεία της ηλιακής ακτινοβολίας, 
προστατεύοντας τους ενοίκους οπουδήποτε κι αν εγκατασταθούν. 

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Τα φύλλα συμβάλλουν στη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας, αποτρέποντας
ανεπιθύμητες ροές κρύου αέρα ή θερμότητας από τα παράθυρά μας.

ΗΧΟΜΟΝΩΣΗ
Τα ρολά αλουμινίου, λόγω των φυσικών ηχομονωτικών ιδιοτήτων του συγκεκριμένου 
μετάλλου, προσφέρουν εξαιρετική  μείωση από τους εξωτερικούς θορύβους.

ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ
Το διελασμένο αλουμίνιο μπορεί να βαφτεί σε διάφορους χρωματισμούς που επιτρέπονται 
από τον κατασκευαστή (για  μεγάλα έργα).

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΡΟΛΩΝ ΜΑΣ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΑΣ ΣΤΙΓΜΩΝ
Η μακροδιάτρηση που εφαρμόζεται σε κάθε φύλλο επιτρέπει την απρόσκοπτη θέα προς 
τα έξω, ενώ ο σχεδιασμός και το μέγεθος των διατομών,  και η μοναδική διάταξή τους, μας 
επιτρέπουν να βλέπουμε έξω χωρίς να είμαστε ορατοί κατά τη διάρκεια της ημέρας.

ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟΣ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ
Χάρη στη μακροδιάτρηση, η διαπεραστικότητα του αέρα γίνεται μέσω των μακρόστενων 
διατομών διασφαλίζοντας καλό εξαερισμό.

ΦΥΣΙΚΟ ΦΩΣ
Το νέο  σύστημα μακροδιάτρητων λωρίδων αυξάνει την επιφάνεια εισόδου του φυσικού 
φωτός , ενώ η διάταξη των διατομών προσφέρει καλύτερο έλεγχο στην είσοδο του 
φυσικού φωτός στον χώρο.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ 
Το διελασμένο φύλλο και ο τρόπος κατασκευής του μας προσφέρει περισσότερη 
ασφάλεια, ενώ παράλληλα μας παρέχει φως, αέρα, απρόσκοπτη θέα, ιδιωτικότητα, 
προστασία από έντομα και καιρικά φαινόμενα - πλεονεκτήματα που ουδέποτε θα 
μπορούσε να προσφέρει ένα συμβατικό, μονό ρολό.
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Ελάχιστο πλάτος
Μέγιστο πλάτος
Μέγιστο ύψος μέχρι
Ακριβές πάχος
Κλειστό φυλλαράκι
Σε πλήρη ανάπτυξη
Βάρος
Μεγάλη Διάτρηση 
Αερισμός / Διαφάνεια
Συνολική κάλυψη

95,5 εκατοστά
146,5 εκατοστά
195 εκατοστά
244,5 εκατοστά

ΚΟΥΤΙΑ ΜΕ ΑΠΛΕΣ ΒΡΑΧΙΟΛΕΣ

137 165 180 205

Φ 40 100,5 166 202,5 265,5

Φ 60 95,5 146,5 195 244,5

137 X 137 165 X 165 180 X 180 205 Χ 205

Ύψος 
μέχρι 95,5 
εκατοστά

Ύψος 
μέχρι 146,5 
εκατοστά

Ύψος μέχρι 195 
εκατοστά

Ύψος μέχρι 244,5 
εκατοστά

ΦΥΛΛΑΡΑΚΙΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ

Ειδικά σχεδιασμένο για να συνδυάσουν μακροδιάτρηση και ηλιοπροστασία .

Γενικά χαρακτηριστικά:
 
• Μακροδιάτρηση 40Χ3 χιλιοστών
• Κάλυψη του 18.1 % της ψάθας με διατομές
• Εισερχόμενο φως 23,5%
• Ελεύθερη περιοχή εξαερισμού (αναπτυγμένο) 8,05%
• Αντοχή σε ανεμοπίεση 90 kph
• Hλεκτροστατική βαφή

Λόγω βάρους προτείνουμε ηλεκτροκίνητα ρολά .
Τα αόρατα κουτιά Beck & Heun μπορούν να αντέξουν συνολικό βάρος 40 κιλών.

Κουτιά με απλές 
βραχιόλες με άξονα 
Φ60:

137 Χ 137 μέχρι ύψος
165 Χ 165 μέχρι ύψος
180 Χ 180 μέχρι ύψος
205 Χ 205 μέχρι ύψος

60 εκατοστά
300 εκατοστά
300 εκατοστά
8 χιλιοστά
16,50 χιλιοστά
21,20 χιλιοστά 
10,30 kg/m2

18,1% / m2

9 m2

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΠΕΡΙΤΥΛΗΞΗΣ
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ΤΡΟΠΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ THEAROLL
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ΤΡΟΠΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ THEAROLL

INNER MOUNTING INSIDE MOUNTING

OUDSIDE MOUNTING BUILD-IN MOUNTING
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ΤΡΟΠΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ THEAROLL
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ΚΕΝΤΡΑ ΣΚΙΑΣΗΣ
 
Λευκωσία 
Κεντρο Σκίασης Αθαλάσσας: Λεωφ. Αθαλάσσας 167, 
2024 Στρόβολος
 
Κέντρο Σκίασης Εγκωμης: Λεωφ. 28ης Οκτωμβρίου 
10, 2414 Έγκωμη 

Λεμεσός 
Κέντρο Σκίασης Αγίου Αθανασίου: Βιομ. Περιοχή 
Αγίου Αθανασίου, Φαλέα 4, 4101
 
Κέντρο Σκίασης Σπύρου Κυπριανού: Λεωφόρος 
Σπύρου Κυπριανού 15, 4001
 
Πάφος 
Κέντρο Σκίασης Πάφου: Λεωφ. Μεσόγης 13, 8280
 
Λάρνακα 
Κέντρο Σκίασης Λάρνακας: Λεωφόρος Γρίβα Διγενή 
48, 6046

Tel: 77 77 20 10
Fax: 77 77 28 88
Email: info@euroblinds.com.cy
 
www.euroblinds.com.cy


