A SYBA Napvédelem Kft. a környezetvédelem lelkes támogatója.
Odaﬁgyelünk környezetünkre minden munkafolyamatunknál.
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A télikertek, lapos üvegezett tetejű épületek árnyékolása több szempontból is fontos dolog.
Középületeknél a túlmelegedő terek az épület gépészetét terhelik feleslegesen, míg a télikertek esetében az
ott lévő élőlények számára teremthetünk élhetőbb körülményeket egy jól megtervezett és kivitelezett
árnyékoló szerkezettel. A kültéren elhelyezett árnyékolók nagy előnye, hogy a nem kívánt hőenergia nagy
részét kint tartják. Erre a célra fejlesztettük ki VERANDA motoros ellenhúzott kültéri árnyékolónkat.
Stabil, időtálló szerkezet, precíz motorizált mozgatással, akár rádiós vezérléssel, szél és fényérzékelővel ellátva.
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TEXTILEK
Alkalmazási területek
ź családiházak, lakások, lakóterek, kollégiumok
ź iroda helyiségek
ź tetőterek, utólagos beépítések
ź ipari létesítmények, logisztikai központok, mg-i épületek
ź közösség- és társadalmi célú intézmények

Roletta

Alkalmazott textilek a SYBA termékeknél
Textilek beltéri használatra
ź Hagyományos polyester vagy üvegszálas szövet: Nem átlátható,
így betekintésgátló, és fényáteresztő, Blackout kenéssel lehet
fényzáró is, felületgazdaságos.
ź Beltéri napháló trevira CS szövéssel, prémium megjelenésű,
vékony anyag, könnyű használatot biztosít, megfelelő szövést
választva a beltér fényviszonyai optimálisak.
ź Alupigmentált felületű rolószövet, Hővédelmi szempontból
hasonló, mint a fehér szín, de bármilyen szövetre felvihető a
felület.10% körüli hővédelmet ad.

Screen

Separet
Textilek kültéri használatra
ź

PVC kent vagy szőtt napháló. Mind a hő mind a fényvédelem
pontosan beállíthat a megfelelő szín, nyitottság, szövés
megválasztásával. Erős és tartós, Élettartama 18-20év

ź

Akryl napellenző vászon: műszálas szövet, természetes, szép
megjelenés, gomba, eső ellen impregnált. Fényáteresztő, de
vízálló, Élettartama korlátozott, kb.8-10év.

ź

PVC ponyva: megjelenése nem annyira esztétikus, de élettartama
és vízállósága tekintetében a legjobb választás.Gondozást,
takarítást sem igényel.

Veranda

Naphálós szerkezetek beépítései
A naphálós árnyékolás beépítési
mérete lehetővé tesz olyan utólagos
elhelyezést is, mellyel az üvegfelület
mérete nem csökken, mindazonáltal az
egész üvegfelület árnyékolásra kerül.
A kisméretű tokok jól illeszthetők
kőburkolat vagy dryvit rendszer alá is, a
hőszigetelés, megfelelő csomóponti
kialakítás esetén változatlan marad.
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