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Bevezetés
Egy árnyékolástechnikai eszköz választásánál több
tényezőt kell figyelembe vennünk. Legfontosabb,
hogy minőségi terméket kapjunk, alacsony áron.
Ezen kívül el kell, hogy döntsük, hogy belső, vagy
külső árnyékolónk legyen. A külső árnyékolók a
legelterjedtebbek, előnyük, kívül vannak, hő és
hangszigetelők, teljes sötétséget biztosítanak. A
belső árnyékolók leginkább dizájn szerepet töltenek
be, de emellett természetesen sötétítenek, védik a
magánszférát.
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Árnyékolás
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Az árnyékolástechnikai eszközök
sokrétűek,
hiszen
több
funkcióval is rendelkeznek:
megvédik
magánéletünk,
szigetelnek,
sötétítenek,
dizájnos
megjelenést
biztosítanak. Az árnyékolók
széles
palettájáról
nem
könnyű választani, de bárki
megtalálja a maga számára
legmegfelelőbb eszközt. Az
árnyékolástechnikai
eszközöknek két fő csoportját
különböztetjük meg: külső-,
belső árnyékolók.
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Külső árnyékolók
Redőnyök: minőségi árnyékolók, kedvező
áron. A legelterjedtebb, legkedveltebb
árnyékolástechnikai eszköz. Létezik külső-,
illetve belsőtokos redőny. A helyiségben
sötétítenek, de ezenkívül fontos szerepük
van a hang-, és hőszigetelésben.
Működtethetők elektromosan, és kézileg is.
Léteznek alumínium és műanyag redőnyök.
Nagy előnye, hogy szinte bárhová
felszerelhető utólag. Van egy újfajta
redőnyrendszer, amely egy falazatba
építhető áthidaló, mely egy falazóelem
magasságon belül a hőszigetelt redőnytokot
is magába foglalja. Beépítése gyors és
egyszerű, hosszú távú működést garantál.
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Külső árnyékolók
Napellenzők: leggyakrabban teraszokon,
erkélyeken építik be őket. Közkedveltek
vendéglátó ipari egységek körében, de
lakóházaknál is egyre gyakrabban
találkozhatunk ezzel az árnyékolóval. Fő
funkciója az időjárás, és a napsugárzás
elleni védelem. Kellemes légkört biztosít,
modern dizájnos megjelenése van.
Működésüket tekintve lehetnek kézi
kurblis,
vagy
akár
távirányítóval
elektromosan vezéreltek is. Ponyvái
védettek az UV sugárzástól és a
gombásodástól, így élettartamuk 10évnél
is több lehet.
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Külső árnyékolók
Zsaluziák: Ideálisan ötvözik a betekintés, a
napfény és a hő elleni védelmet. Vízszintes
lamelláinak állításával szabályozható a
beérkező
fény
erőssége.
Optimális
körülményekről gondoskodik, kellemes,
idilli környezetet teremt. Elektromosan és
kézileg is működtethetők. Gyakran
alkalmazzák irodaépületek árnyékolására. A
termék
hosszú
élettartamát
és
problémamentes működését a kiváló
minőségű, kopásálló alkatrészek garantálják.
A lamellák lakkozásának köszönhetően jól
tűri az időjárás viszontagságait és tovább
tartja meg eredeti színeit.
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Belső árnyékolók
Reluxák: általánosan elterjedt, széles körben
alkalmazható beltéri árnyékoló. Gazdag
színskálával rendelkeznek, akár fa minták
színeiben
is
kaphatók.
Praktikus
árnyékolási megoldást nyújt mind
lakásokhoz, mind pedig irodákhoz.
Segítségével szabályozható a bejövő fény
mennyisége, a betekinthetőség kizárható.
Egyszerűen
beszerelhető,
könnyen
kezelhető, speciális karbantartást nem
igényel.
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Belső árnyékolók
Roletta: egyre jobban közkedvelté váló belső
árnyékolástechnikai
eszköz,
bő
színválasztékának
köszönhetően
kitűnő
dekorációs elem. Külső felét fényvisszaverő
fóliával lehet ellátni, s így csökkenteni az adott
helység felmelegedését. Működtetése lehet kézi,
illetve elektromos. A roletták fő jellemzője,
hogy egy hengerre gyűjtik fel az anyagot.
Ennek a gyűjtési módnak köszönhetően, a
roletta kicsi helyen is elfér. A választható
típusok közül külön említésre méltó a fényzáró,
alupigmentált textil, amely a fény nagy részét
visszatükrözi a szabadba, így biztosít
kellemesebb hőérzetet az adott helyiségben.
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Belső árnyékolók
Szalagfüggöny:
a
legkülönfélébb
ablakformák belső árnyékolásának
megoldására szolgál. Rengeteg színben
variálható, lakásunk belsejének fontos
dizájneleme
lehet.
Függőleges
vászoncsíkokból álló, kézi működtetésű
rendszer.
Leggyakrabban
munkahelyeken, irodákban használják,
de lakásokban is egyre elterjedtebb, sőt
ma már térelválasztóként is használatos.
Lamelláik elfordításával szabályozható a
beáramló fény mennyisége. A textíliák
anyaga,
színe
nagy
mértékben
befolyásolja a fényáteresztés mértékét.
Optikailag
megfelelő
védelmet,
kellemes atmoszférát biztosít.
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Szúnyoghálók
Nem
kifejezetten
árnyékolástechnikai eszköz, de
azok közé soroljuk. Kétféle
kivitelben kaphatók: fixen
nyíló, illetve mobil rugós
szerkezetűek.
Praktikusan
beszerelhetők a redőnytokba is.
Napjainkban már nem csak a
rovarok
távoltartása
a
funkciója, hanem a por, a
falevelek, az allergén anyagok
kívül tartása és a zavartalan
szellőzés biztosítása.
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