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SEPARET W, SEPARET P
ABLAKNAPELLENZŐ

Az árnyékoló készülhet fényáteresztő és fényzáró 
textillel, illetve naphálóval is. A ponyvát az 
ablaknapellenző szélességétől és magasságától 
függően különböző méretű ponyvacsövek tartják. A 
ponyvacső általában horganyzott acélcső, de lehetőség 
van a felület szinterezésére is. 

Separet W - sodronyos megvezetésű ablaknapellenző. 
A műanyagköpenybe burkolt rozsdamentes 
acélsodronyok a homlokzaton szinte láthatalanul 
vezetik meg az ejtőprofilt. Az UV stabil műanyag 
köpeny az ejtőprofil zajtalan, és könnyed működését 
szolgálja. Az árnyékoló burkolat mögé rejtésével 
felhúzott állapotában teljesen láthatatlanná tehető.

Az árnyékoló működtethető 230V -os motorral vagy 
kézi hajtókarral is. Elektromos működtetés esetén 
lehetőség van rádiós távirányításra, illetve szél- 
fényérzékelő automatikás vezérlésre is. Több árnyékoló 
esetén a szerkezetek csoportokba rendezhetők és 
együtt vagy külön-külön is működtethetők.

A Separet W, és Separet P tok nélküli árnyékolók 
sodronyos, illetve lefutósínes megvezetéssel készülnek. 
Kül- és beltérben egyaránt használhatók. Kültéri 
használatnál a szerkezetet általában a 
homlokzatburkolat mögé rejtük, míg beltérben látható 
módon szereljük. 

Separet P - lefutósínes megvezetésű ablaknapellenző. 
Ebben az esetben az árnyékolóponyvát és az ejtőprofilt 
alumínium lefutósín vezeti meg. A lefutósínbe 
gumiprofilt fűzünk, minimálisra csökkentve ezzel az 
általa keltett zörejeket. A szerkezetet a lefutósín, illetve 
az ebbe pattintható üvegszálerősítéses műanyag klipsz 
tartja. 
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SEPARET CW, SEPARET CP
ABLAKNAPELLENZŐ

A Separet CW, és Separet CP tokozott árnyékolók 
sodronyos, illetve lefutósínes megvezetéssel készülnek. 
Kül- és beltérben egyaránt használhatók. Kültéri 
használatnál a szerkezetet általában a 
homlokzatburkolat mögé rejtük, míg beltérben látható 
módon szereljük. 

Az árnyékoló működtethető 230V -os motorral vagy 
kézi hajtókarral is. Elektromos működtetés esetén 
lehetőség van rádiós távirányításra, illetve szél- 
fényérzékelő automatikás vezérlésre is. Több árnyékoló 
esetén a szerkezetek csoportokba rendezhetők és 
együtt vagy külön-külön is működtethetők.

Separet CP - lefutósínes megvezetésű ablaknapellenző. 
Ebben az esetben az árnyékolóponyvát és az ejtőprofilt 
alumínium lefutósín vezeti meg. A lefutósínbe 
gumiprofilt fűzünk, minimálisra csökkentve ezzel az 
általa keltett zörejeket. A szerkezetet a lefutósín, illetve 
az ebbe pattintható üvegszálerősítéses műanyag klipsz 
tartja. 

Az árnyékoló készülhet fényáteresztő és fényzáró 
textillel, illetve naphálóval is. A ponyvát az 
ablaknapellenző szélességétől és magasságától 
függően különböző méretű ponyvacsövek tartják. A 
ponyvacső általában horganyzott acélcső, de lehetőség 
van a felület szinterezésére is. 

Separet CW - sodronyos megvezetésű 
ablaknapellenző. A műanyagköpenybe burkolt 
rozsdamentes acélsodronyok a homlokzaton szinte 
láthatalanul vezetik meg az ejtőprofilt. Az UV stabil 
műanyag köpeny az ejtőprofil zajtalan, és könnyed 
működését szolgálja. Az árnyékoló burkolat mögé 
rejtésével felhúzott állapotában teljesen láthatatlanná 
tehető.



SEPARET FTS
ABLAKNAPELLENZŐ

A Separet FTS egy elektonikusan működtetett, motorok 
által ellenfeszített árnyékoló, amely kifejezetten nagy 
felületek árnyékolására lett kifejlesztve. 

Az ellenhúzás miatt kiválóan alkalmas alacsony 
hajlásszögű vagy akár vízszintes felületek külső, illetve 
belső árnyékolására is. Jól használható ferde 
üveghomlokzatoknál és üvegtetőknél. 

A többi Separet ablaknapellenzőtől eltérően itt két 
henger van, a ponyvahenger, illetve a feszítőhenger. 
Mindkét tengelyben egy-egy csőmotor található. A 
motorokat egy speciális elektronika köti össze és vezérli 
úgy, hogy a motorok a két tengely között le- és feltekerik 
a ponyvát miközben feszesen is tartják.

Az árnyékoló külseje a Separet árnyékolók külsejével 
megegyező. Készülhet tokozott és tok nélküli kivitelben 
is. Megvezetése sodronnyal vagy lefutósínnel 
lehetséges, de beltérben megvezetés nélkül is készítjük. 
Az ejtőprofilt és ezáltal a ponyvát rozsdamentes 
acélsodronyok húzzák át a ponyvahengertől a 
feszítőhengerig. 
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