BELSÔ ÁRNYÉKOLÓK

SZEMÉLYRE SZABOTT NAPFOGYATKOZÁS

Az otthon az a hely, ahol a lelkünk lakik. Személyiségünk öltözteti, ízlésünk alakítja, szívünk tölti
meg melegséggel. Ösztönösen a harmóniát keressük benne, azt a lelkiállapotot, amikor egyensúlyba kerülnek a dolgok, amikor „összebékül az
árnyék a fénnyel”.
Ehhez kínál a Grédics Kft. ideális megoldásokat
több mint 10 éve. A hazai árnyékolástechnikagyártás meghatározó szereplôjeként kiváló alapanyagokból, kiforrott technológiával gyártunk
nemzetközi minôségtanúsítvánnyal rendelkezô
termékeket.
A Grédics Kft. teljes kontrolt és kényelmet biztosít Önnek a napfény elleni védelemben. Árnyékolóinkat garanciával, egyedi kivitelben, az Ön
igényeihez igazítva gyártjuk, szereljük és építjük
be az ország egész területén.

HARMÓNIA
ÁRNYÉK
ÉS FÉNY
KÖZÖTT

Önt is várjuk interaktív bemutatótermeinkben,
ahol biztosan megtalálja majd a legjobb árnyékolástechnikai megoldást a Nap és Ön között.

„Úgy telik meg a lélek reménnyel,
amint összebékül az árnyék a fénnyel...”

Látogasson el weboldalunkra:
www.gredicsredony.hu
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RELUXA
A JÓ
HANGULAT
TITKA

Az irodák és lakások kedvelt árnyékolója, alkalmazása
szinte határtalan lehetôséget nyújt, hiszen bármilyen
ablakra, illetve ajtótípusra felszerelhetô vagy akár térelválasztóként is nagyszerûen funkcionál.
Mennyezetre és homlokzatra egyaránt rögzíthetjük, a
kezelôegységek pedig igény szerint bármelyik oldalra
szerelhetôk. A lamellák 16 és 25 mm-es alumíniumból
készülnek, amihez 117 színárnyalatot kínálunk.
Üvegpálcás reluxánál a lamellák felhúzását a karnis oldalán kivezetett zsinórokkal lehet szabályozni, rögzíté-

A roletta az egyik legrégibb árnyékoló. Funkcióját és esztétikai megjelenését elsôsorban az alkalmazott textília határozza meg. Függôleges és ferde síkú felületek árnyékolására
egyaránt alkalmas. Készülhet tokozott és tokozott nélküli
kivitelben. A mozgató mechanizmus lehet rugós, gyöngyláncos, illetve motoros.
A textília típusát mindig a roletta funkciójának megfelelôen
válasszuk ki. Az otthonunk hangulatához illô árnyalat kiválasztását gazdag színválaszték biztosítja. A roletta elsôsorban beltéri árnyékoló, ezért a napháló kivételével a textíliák kizárólag belsô téri használatra alkalmasak. Alapanyaguk
általában polyészter, amit különbözô felületkezelô anyaggal
látnak el. Különleges igények esetén (pl. lángállóság) a roletta üvegszál is lehet.

ROLETTA
LE IS ÚT, FEL IS ÚT A NAPNAK

süket pedig súlyzár végzi, amit a zsinórok húzásirányával lehet szabályozni. A fény mennyiségét és irányát az
üvegpálca elforgatásával szabályozhatjuk.
A reluxa nemcsak kézzel, hanem akár Somfy motorral is mûködtethetô, ez esetben az apró gyengeáramú
motor végzi mind a felhúzást, mind a lamellák forgatását. Ez a megoldás 24 V-os transzformátoros rendszert
igényel. Elemes motor esetén az elektromos hálózat
kiépítése szükségtelen, ám csak a lamellák forgatását
vezérelhetjük vele, a fel-le mozgatást manuálisan, zsinórral kell végezni.
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SZALAGFÜGGÖNY 
NEMCSAK AZ IRODÁBA
Legtöbbször irodák, közintézmények ablakain láthatók, pedig meghitt
családi otthonok belsô árnyékolására is kiválóan alkalmas, bô színválasztékának és különbözô anyagmintáinak köszönhetôen.

SÁVROLÓ
A sávrolón a textilek felületén sötétítô és fényáteresztô
csíkok váltják egymást, így a két egymást követô sáv
segítségével szabályozhatjuk a beáramló fény men�nyiségét és az átláthatóságot. Ha kedvünk tartja, akár
teljesen betekerhetjük a textilt a tokba.
A tokszerkezet bármely RAL színben rendelhetô. Ennek és a textilek széles színválasztéknak köszönhetôen
a sávroló bármely stílusú otthon és munkahely tökéletes kiegészítôjévé válik csak úgy, mint más lakberendezési tárgyaink, bútoraink, melyek látványa megteremti
a harmónia érzését.

mûködtetés golyós gyöngylánccal történik, amely fehér,
krém, szürke vagy fekete színben választható.
Ha Ön motoros mûködtetést szeretne sávrolójához,
Somfy csômotorokat építünk be, amelyek fali kapcsolóval, illetve távirányítóval is vezérelhetôk.
Kiváló minôségû textilek biztosítják, hogy Ön sokáig
elégedett legyen sávrolójával. Az otthona stílusának
megfelelô színárnyalatot egyedülálló kínálatunkból választhatja ki.

A sávroló speciális konzolok segítségével a mennyezetre és az oldalfalra is egyszerûen felszerelhetô. A kézi

LAPLISS
A karnis 45x25 mmes, fehérre színterezett alumínium profilból készül, a benne
található
szerkezet
biztosítja a lamellák
forgatását és elhúzását. A lamellák szélessége 127 mm, de már a 89 mm-es változat is elérhetô.
A szalagfüggöny lamellák minimális magassága 72 cm,
a maximum 424 cm lehet, rögzíthetjük egyenes, ferde
és íves felületekre egyaránt. A gyártás során az olasz
Technolight vállalat impregnált poliésztert, pamutot és
üvegszál alapú szennytaszító anyagokat használ.

A lamellák alját nehezékkel látjuk el,
amit zsinór fog ös�sze. Ön tizenegy féle,
különbözô mintázatú
anyag és közel hetvenöt szín között válogathat, így garantáltan hozzáiga-zíthatja szalagfüggönyének stílusát az
irodahelység vagy éppen a nappali falának színéhez,
berendezési tárgyaihoz vagy bútoraihoz. A gyöngylánc
segítségével ezt a típusú árnyékolót is könnyû kezelni,
a beengedni kívánt fénymennyiség jól szabályozható
a lamellák beállításával.

Cégünk új terméke a Lapliss, pliszé rendszerû textil árnyékoló, amely bármilyen típusú nyílászáró rendszerhez
ajánlható. Ízléses megjelenése, praktikus és könnyû
kezelhetôsége, egyszerû telepítése méltán teszi kedveltté a modern otthonokban.
Nagy elônye, hogy a nyílászáróhoz történô rögzítés
nem igényli a keret megfúrását, hiszen a Lapliss árnyékolók univerzális konzolok segítségével telepíthetôk
az üvegfelületre vagy a nyílászáró üvegszorító lécének
gumikédere alá. Esztétikai értékét tovább fokozza, hogy
a rögzítô konzolok a felszerelés után nem látszanak.

Az árnyékoló textil anyaga kétféle típus közül választható. A Colosseo fényáteresztô típus, kellemes fényjátékot varázsol a helységébe, míg a vastagabb Pantheon anyagminôsége erôteljesebb árnyékolást, nagyobb
fényszûrést tesz lehetôvé. A plisszírozott textil a teljes
üvegfelületet befedi, így nem marad fényrés az ablakon.
A Laplisst kétféle mûködtetési iránnyal rendelheti meg,
így bármilyen nyílászáróhoz passzol. A szerkezetekben
nincs rugó, így a mûködés során nem fordulhat elô
anyagfáradásból adódó törés. A termék egyszerû felépítése a hosszú élettartam garanciája.
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BUDAÖRSI BEMUTATÓTEREM
1112 Budapest, Budaörsi út 1092/5 hrsz.
(a Safru kertészetben)
Telefon:
06-1-248-0294
Telefon/fax: 06-1-248-0295
Cím:

VÁCI ÚTI BEMUTATÓTEREM
1138 Budapest, Váci út 168/A.
(a Reno udvarnál a Cardo mellett)
Telefon:
06-1-236-0693
Telefon/fax: 06-1-236-0694
Cím:

KÖZPONTI TELEPHELY ÉS BEMUTATÓTEREM
Cím:
1106 Budapest, Keresztúri út 198.
Telefon:
06-1-433-2929
Telefon/fax: 06-1-433-2930

SZEMÉLYRE SZABOTT NAPFOGYATKOZÁS
Web: www.gredicsredony.hu E-mail: info@gredicsredony.hu

