Πρωτοποριακή Σήτα

Λειτουργικότητα & Aισθητική!

Πρωτοποριακή λειτουργία!
• Ο εξελιγµένος µηχανισµός κύλισης, επιτρέπει στη ΣΗΤΑ EUROPA FREE
να σταµατά σε οποιοδήποτε σηµείο την αφήσουµε, δίνοντας λύση στο επικίνδυνα
απότοµο άνοιγµα της σήτας, ενώ προσφέρει σχεδόν αθόρυβη λειτουργία.
• Σε αντίθεση µε παραπλήσια συστήµατα, η ΣΗΤΑ EUROPA FREE δεν παρουσιάζει
κενά µεταξύ πανιού και µηχανισµού κύλισης, ενώ το πρωτοποριακής σχεδίασης
αντιανεµικό βουρτσάκι της, κρατά το πανί, σταθερά στον οδηγό του.
• Ο µηχανισµός κύλισης διαθέτει ευδιάκριτη ταινία κίτρινου χρώµατος,
ώστε να είναι ορατός όταν η σήτα είναι στην κλειστή θέση.
• Για τη λειτουργία της σήτας, δεν απαιτείται οδηγός ολίσθησης στο δάπεδο,
έτσι ο χρήστης δεν συναντά κανένα απολύτως εµπόδιο κατά την κίνησή της.

Εµφάνιση που ξεχωρίζει!
• Η ΣΗΤΑ EUROPA FREE, σε αντίθεση µε άλλα αντικωνωπικά συστήµατα µε µηχανισµό ολίσθησης,
έχει γκρι ίσιο πανί, που εξασφαλίζει διακριτική και οµοιόµορφη αισθητική στο χώρο, εσωτερικά
και εξωτερικά.

• Λειτουργεί παράλληλα µε τον τοίχο και δεν επιτρέπει στο πανί να στραβοτυλιχθεί,
να τσαλακωθεί ή να σκιστεί.
• Σε περίπτωση ιδιαίτερων συνθηκών, όπως έντονες και συχνές ριπές ανέµου,
το σύστηµα µπορεί να δεχθεί ένα πολύ λεπτό προφίλ, το οποίο τοποθετείται
στο δάπεδο και διασφαλίζει την οµαλή κύλιση και ασφάλιση της σήτας.

• To ειδικό πανί Fiberglass που χρησιµοποιείται για την κατασκευή της σήτας, παρέχει άριστη ορατότητα
και επιπλέον δεν σαπίζει και δεν καίγεται.

Εύκολη τοποθέτηση!

• Η ΣΗΤΑ EUROPA FREE συνδυάζεται άψογα µε όλους τους τύπους σήτας που τυχόν
έχουµε επιλέξει για τα υπόλοιπα ανοίγµατα του σπιτιού µας.

• Τοποθετείται σε οποιαδήποτε µπαλκονόπορτα, εύκολα και γρήγορα.

• Διατίθεται σε όλα τα χρώµατα ηλεκτροστατικής βαφής και αποµιµήσεων ξύλου.

• Αντικαθιστά κάθε παλιά σήτα, χωρίς µερεµέτια.

Η ΣΗΤΑ EUROPA FREE διατίθεται
σε όλο το εξουσιοδοτηµένο
δίκτυο κατασκευαστών EUROPA.
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ (Μέγιστες Διαστάσεις)
Μονόφυλλη: 2,00 µέτρα πλάτος x 2,50 µέτρα ύψος.
Δίφυλλη: 4,00 µέτρα πλάτος x 2,50 µέτρα ύψος.

