Pilkington Insulight™ met ScreenLine®
De nieuwste ontwikkeling van
jaloezieën tussen glas

Pilkington Insulight™ met ScreenLine®
Pilkington Insulight™ met ScreenLine® is een innovatief systeem waarbij de
jaloezieën tussen het glas zitten. Er is een nieuw type ontwikkeld. Het type SL16
kan worden toegepast in bestaande kozijnen! Alle onderdelen van het type SL16
zijn speciaal ontwikkeld voor een spouw van 16 mm.
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Pilkington Insulight™ met ScreenLine®
Eigenschappen van type SL16
l

De jaloezieën

Het eerste geïntegreerde jaloeziesysteem

De jaloezieën zijn 10 mm en leverbaar in 3

in 16 mm spouw

verschillende kleuren. Alle onderdelen (zoals

l

Exclusieve 10 mm jaloezieën

bovenbak, onderbalk, ladderkoord en bediening)

l

Alle onderdelen zijn speciaal ontwikkeld voor

zijn op de kleur van de jaloezieën afgestemd.

een 16 mm spouw
l

Het isolatieglas met geïntegreerde jaloezieën in
spouw 16 kan worden toegepast in bestaande
kozijnen

l

Het type SL16 is leverbaar met koordbediening
S102

en schuifmagneet

S149

S157

SL16 jaloezie met koordbediening
Levensduur
20.000 op en neer cycli van koordbediende
systemen gecertificeerd door TÜV

Veiligheid
Gepatenteerd systeem voor automatisch
loslaten van de koordbediening dat voldoet
aan de veiligheidsnormen voor kinderen

Strakke lijnen
Het ontbreken van plastic verbindingen tussen
de interne onderdelen zorgt voor eenvoud

Veelzijdigheid
Handbediening: koord, knop, kantelstaaf

Thermische prestaties
Thermische onderbreking bovenbak
(samengesteld uit 2 gekoppelde delen)

Gebruiksvriendelijk
Eenvoudig kantelen en optrekken met koordbediening

Energie
Gepatenteerde thermisch onderbroken afstandhouders

Toepassingen
Kan toegepast worden in bestaande kozijnen

Nauwkeurigheid
Gepatenteerde onderbalk zelf-instelinrichting indien
de jaloezieën helemaal zijn opgetrokken of neergelaten

SL16 jaloezie met schuifmagneet
Levensduur
Gesloten loopremtransmissie-systeem zorgt
voor een soepele en duurzame werking

Gepatenteerde technologie
Patent aangevraagd voor systeem van interne koordwikkeling
op buis voor vermindering van jaloezie wrijving

Thermische prestaties
Thermische onderbreking bovenbak
(samengesteld uit 2 gekoppelde delen)

Strakke lijnen
Het ontbreken van plastic verbindingen tussen
de interne onderdelen zorgt voor eenvoud

Hygiëne
Schuifmagneet behandeld
met Sanitized® gepatenteerde
antibacteriële finish

Energie
Gepatenteerde thermisch onderbroken afstandhouders

Toepassingen
Kan toegepast worden in bestaande kozijnen

Nauwkeurigheid
Gepatenteerde onderbalk zelf-instelinrichting indien
de jaloezieën helemaal zijn opgetrokken of neergelaten

Gebruiksvriendelijk
Eenvoudig en snel laten zakken
en optrekken met schuifmagneet

In de mate die door de geldende wetten is toegestaan, zijn Nippon Sheet Glass Co. Ltd en alle dochterondernemingen niet aansprakelijk
voor fouten of weglatingen in deze publicatie en voor de gevolgen van het feit dat men op de informatie in de brochure heeft vertrouwd.
Pilkington en „Insulight” zijn trademarks van Nippon Sheet Glass Co. Ltd.

CE-markering bevestigt dat een product voldoet aan de relevante geharmoniseerde Europese norm.
De CE-markering voor elk product, waaronder de opgegeven waarden, staat op www.pilkington.com/CE.
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