ESTORE SAFE GLASGARD

Estore de protecção solar,
em película termoreflectora,
opaca ou semi-transparente

Breve descrição
A solução Safe Glasgard, consiste num sistema
de estore interior composto por uma película
reflectora da luz solar, opaca ou
semi-transparente.
Produto inovador e revolucionário,
fabricado e certificado na Alemanha.
Aplicações:

Produto certificado
Fácil montagem sem
perfurações
Feito à medida

- qualquer tipo de vão, sem limites
- janelas de sótão, qualquer marca
Funções
- Economia de custos no aquecimento e
arrefecimento do espaço interior: no Inverno
reduz a perda de calor, no Verão reflecte
os raios solares, evitando a entrada de calor
- Protecção contra raios UV
- Redução do reflexo da luz solar
- Bloqueio visual para o interior com a
possibilidade de usufruir a paisagem exterior

Poupança energética
Bloqueio de 99% do
dos raios UV nocivos

Vantagens

Opaco ou
semi-transparente

- Fácil e simples instalação em qualquer
vão existente no mercado
- Sem perfurações
- Reduzida dimensão da caixa
- Execução à medida
Acabamentos
- Pelo exterior a película tem um acabamento
tipo folha de alumínio altamente reflectora
- Pelo interior, pode ser semi-transparente de
cor azulada, ou opaca de cor branca ou preta
- Com ou sem guias laterais
- Estrutura da caixa e calhas em alumínio
- Caixa e calhas a qualquer cor RAL standard

Aplicações:
- qualquer tipo de vão
- janelas de sótão
Indicado para:
- habitações
- escritórios

Dimensionamento

Modelos

Standard

O tipo de modelo a escolher varia em função da dimensão ou
do tipo de vão onde se pretende instalar o sistema Glasgard.
Os vários modelos disponíveis, possibilitam a instalação do sistema Glasgard
desde o mais pequeno ao vão maior, sem quaisquer limites.
A sua instalação é efetuada pelo interior, com ou sem guias.
Standard 1 36X 36

Standard 2 45 X 45

Delta

Medidas importantes

Delta Clip 1 36 X 36

Delta Clip 2 45 X 45

Junior

Delta Clip 3 D=36

Junior 1e S 38 X 38

Picolo

Junior 1e 38 X 38

Picolo
30 X 30 S

Delta Clip 3.2 D=45

Junior 2e S 48 X 48

Junior 2e 48 X 48

Delta Clip 4 D=36

Delta Clip 5 D=36

Junior 1r D=38

Junior 1r S D=38

Junior 2r D=48

Junior 2r S D=48

Picolo
33 X 33 S

Sem limites
na geometria
do vão

Sem impacto
visual
Acabamento
perfeito
Elegância
Conforto

Particularmente indicado para edifícios de
habitação unifamiliar ou colectiva, escritórios,
espaços de saúde, sociais, entre outros.
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Dimensões
reduzidas da caixa

