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KoncovýzákazníkPetrFraněkhledalskutečně
efektivní protisluneční ochranu pro svůj
moderně pojatý rodinný dům nacházející se
veZlíně,v lokalitěZlínskéPaseky.Požadavkem
bylo nejenže zajistit stínění a tepelnou izolaci,
alezároveňochranuokenmoderníhodomu.

Venkovní
žaluzieZ90

Motorické
ovládání io

MÍSTO REALIZACE

Cílem bylo dodat spolehlivou,
bezpečnouamoderní stínicí techniku,

která by vzhledově zapadala do konceptu
nové čtvrti.

Požadavkem byly plynulá regulace
zastínění interiéru a větrání současně,

ochrana před nežádoucími pohledy zvenčí,
delší životnost oken a motorické ovládání s
možností připojení na chytroudomácnost.

K zastínění novostavby byly zvoleny
venkovní žaluzie Z90, které patří mezi

nejúčinnější způsob venkovního stínění a
zároveň zajišťují ochranu oken moderních
domů. Jsou vyrobené z vysoce odolného
materiálu, které odolá povětrnostním
vlivům.

CÍL REALIZACE
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Efektivní a stylové řešení stíněnípři
zachování charakteruokolní výstavby
vnovézlínskéčtvrti.

Splněnínárokůnaochranumoderních
oken. Stínění je totižpodpůrnýmprvkem
prozabezpečenídomuproti vloupání.

Venkovní žaluzie jsouodolnéproti větru
apovětrnostnímpodmínkám.
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PŘÍNOSY REALIZACE



O SPOLEČNOSTI

Jsme SOLAR-TECHNIK ryze česká rodinná firma působící na českém trhu
od roku 1991. Vyrábíme pro vásmoderní, vysoce účinnou a spolehlivou stínící
techniku,kterouplněpřizpůsobímevašimpožadavkůmapřáním.Zakládáme
si na poctivé a precizní práci, tradici a také blízkých a korektních vztazích
snašimipartnery, dodavateli a zákazníky.

Věnujeme veškeré úsilí, abychom vámposkytli nejlepší služby namíru. Proto
vám nabízíme kompletní servis od poradenství, zaměření, výrobu, montáž
ažposervisní i poservisní péči.
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Zákazník Petr Franěk hledal dodavatele stínící
techniky, která by splňovala jeho požadavky jak
nazajištění stínění, tepelnéazvukové izolace, ale
takéochranyokenpředvloupánímamaximální
bezpečnost pro děti. Při výběru vhodné stínící
techniky jsme zohlednili všechny tyto
požadavky,azároveňjsmekladlidůraznadesign
akvalitupoužitýchmateriálů.Protobylyvybrány
vnější hliníkové žaluzie Z90, které díky tvaru
lamel, těsnění a vodicím lištám splňovaly
všechna nastavená kritéria. Při zatažení na sebe

lamely totiž perfektně naléhají, čímž poskytují
nejendokonalézatemnění,tepelnouazvukovou
izolaci, ale i ochranu před vloupáním. Realizace
proběhla v roce 2018 a byla zhotovena během
jednoho měsíce od první cenové nabídky.
Zákazníkovi jsmevyhověli ve všechpožadavcích
–v rychlosti realizace, vkvalitěproduktů, zajištění
motorického ovládání pomocí motoru io,
možnosti připojení na chytrou domácnost, a
také v časové návaznosti a propojenosti všech
krokůodzaměřenípřesvýrobuažporealizace.

PRŮBĚH REALIZACE


