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Chcesz oszczędzać energię i pieniądze?
Chętnie Ci pomożemy! Skontaktuj się z nami!
Porozmawiaj z naszym doradcą w sklepie.
Więcej informacji na: www.gardinia.de/pl

Twój Specjalista w ochronie
przed słońcem

Optymalna oszczędność energii i pieniędzy dzięki: 
Roletom i plisom Thermo oraz plisom Duo dzień/noc

W zimie i w lecie
z naszymi roletami i plisami.

www.gardinia.pl

Idealna ochrona przed zimnem

Dobre właściwości izolacyjne

Powłoka termiczna

OSZCZĘDZAJ 
ENERGIĘ Z NAMI 
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Okna i drzwi tarasowe o słabych właściwościach 
izolacyjnych powodują utratę ciepła w domu. Nie musisz 
od razu inwestować w wymianę wszystkich okien, nasze 
rolety i plisy pomogą Ci oszczędzać energię i pieniądze.

W lecie: Mniejszy dopływ 
ciepła

W zimie: Oszczędność energii
Zatrzymanie ciepła wewnątrz

OSZCZĘDZAJ ENERGI
Ę

Oszczędzaj

energię!



Os
zc

zę
dn

oś
ć 

en
er

gi
i Plisy Duo dzień/noc

czy plisy Thermo?

Plisy Thermo
jako ochrona 
przed zimnem

 

 

dzięki roletom 
lub plisom

 

Rolety Thermo

W 100 % 
przyciemnione
pomieszczenie!

 
 

 Powłoka termiczna = energooszczędność 

 Właściwości izolacyjne: Ochrona przed ciepłem i zimnem

 Sam wybierasz jaki rodzaj tkaniny stosujesz: Daylight czy Thermo

 Tkanina częściowo przepuszczająca światło lub zaciemniająca

 Powłoka termiczna = energooszczędność 

 Właściwości izolacyjne: Ochrona przed ciepłem i zimnem

 Poduszki powietrzne między roletą a szybą mają 
działanie termoizolacyjne.  
Tkanina częściowo przepuszczająca światło, zaciemniająca

  

powłoka termiczna po zewnętrznej stronie
dyskretnie widoczne dziurkowanie

 

  Powłoka termiczna po zewnętrznej stronie 

  w celu  bocznego 
zaciemnienia okna  
przyklejane z możliwością 
skracania

 
 

  

  powłoka termiczna po zewnętrznej stronie
wybór rodzaju tkaniny 

ZACIEMNIENIE

ZACIEMNIENIE

Dzięki odpowiednim rozwiązaniom 
GARDINIA w zakresie ochrony 
przeciwsłonecznej możesz znacznie 
zmniejszyć lub zoptymalizować zużycie 
energii o każdej porze roku.  

Dzięki specjalnej powłoce termicznej 
z tyłu rolety lub plisy Duo dzień/noc 
zyskujesz bardzo dobrą izolację 
termiczną okien i tym samym
oszczędzasz zużycie energii.

Dodatkowo poduszki powietrzne 
między oknem a naszą roletą lub 
plisą mają działanie izolacyjne i tym 
samym zmniejszają zużycie energii. 

Plisa Duo dzień/noc jako ochrona przed zimnem

Profil boczny dla optymalnego zaciemnienia 


