
RETROLux
a titok a lamellában rejlik. 

Több  
napfény 
... az intelligens 
fényterelés által. 

Energiatakarékosság 
... a csökkentett világítási és 
energiafogyasztás által. 

Optimális 
hűtés 
... a tökéletes 
hővisszaverés 
által. 
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RETROLux
Egyedi, szabadalmaztatott 
Raffstore a fény irányítására. 

Az új generációs Raffstore-ok 

A Retrolux története egy innovatív termék-fejlesztéssel kezdődött. A Raffstore-okat 
a neves világítástechnikai mérnök, dr. Helmut Köster fejlesztette ki, a szabadalom 
az ő nevéhez fűződik. Hagyatékát őrizve a Retrolux az árnyékolás-technika mellett 
a szobát betöltő fény optimalizálására is hangsúlyt fektet, amellyel kellemesebb, 
egészségesebb és energiahatékonyabb lakókörnyezetet alakíthatunk ki. 
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RETROLux

Lamella 
80D 

Az ellentétek harmóniája 

A Retrolux Raffstore-ok egyensúlyba hozzák otthonában az ellentéteket: 
egyszerre nyújtanak hűs árnyékot és gondoskodnak a kellemes 
napfényről, a jó közérzetről. A Retrolux egyedi megoldása nem 
akadályozza a kilátást, megfelelő módon szabályozza a fényerőt, amely 
így nem vakít el és még hővédelmet is biztosít. Ez választja el a Retrolux-
ot a hagyományos Raffstore-októl! 
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Normál 
lamella
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Retrolux 
lamellákkal 

Többletelőnyök 

Fényvisszaverő képességének 
köszönhetően hűti a helyiséget. 

A napfény szabályozása 
mindenkor otthonos közérzetet 
biztosít. 

Az alacsony 
megvilágítási igény és 
energiafelhasználás által 
költségtakarékos. 

Kiváló átlátszóság, vakító hatás 
nélkül. 

A lamellák eltérő dőlésszöge 
szavatolja az optimális átlátszóságot.  
Felül a lamellák laposabbak:  
tökéletes a kilátás a helyiség 
belsejéből.  
Lefelé meredekebbé válnak: szabad 
kilátás lefelé, az ablak közelébe. 

A napsugarakat a mennyezet felé 
tereli, ezáltal maximálisan óvja a 
bútort és a padlót is. 

A diffúz napfényt a mennyezetről 
vakításmentesen a helyiség 
belsejébe tereli. 
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Irányított napfény 

Tökéletes kilátás, mégsem vakít el 

bennünket a nap 
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Retro rész 

Intro rész 
(Lightshelf)

fény 

visszaveri a fénysugarakat 

kint 

szoláris  
fűtést biztosít 

A 80D lamella felső oldala erősen fényvisszaverő, 

hogy a nappali fényt a lehető legjobban tudja 

irányítani 

Több napfény 
... az intelligens fényterelés 
által. 

A napfény bejutását szabályozó árnyékolók 
titka a lamellát alkotó kétrèszegysègben ès 
azoknak formàjàban rejlik. 

... a titok a lamellában rejlik. 
RETROLux

  � Több napfény vakító hatás nélkül. 

Retrolux a napfényt vakításmentesen a helyiség 
belsejébe tereli. 

  � Optimális átlátszóság. 

A lamellák fent nyitottak maradnak, és ezáltal 
szavatolják az optimális átlátszóságot kifelé. 

  � Tökéletes védelem belátás ellen. 

A hagyomànyos árnyékolóhoz hasonlóan a 
 Retrolux is teljesen összezárható. 

Vizsgálattal megerősítve. 

A Paracelsus Orvosi Magánegyetem (PMU) 
klinikai vizsgálata igazolta, hogy a Retrolux 
fényterelő hatása kedvezően hat az egészségre 
és az emberi koncentrációra. Vevőink emiatt 
szívesen tervezik az általunk kínált árnyékolót 
iskolákba és közigazgatási épületekbe. 

További információ: schlotterer.com
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Made in Ausztria

A Sch lot terer  p iacvezető  a  kü lső 

árnyékolástechnika területén. A cég 

által fejlesztett termékpaletta kiterjed a 

redőnyökre, zsaluziákra és a rovarháló 

rendszerekre,  amelyeket Adnet-ben 

(Salzburg), a gyártó telephelyén 660 

munkatárs állít elő több ezer verzióban, 

több mint 200 különböző színben. A 

Schlotterer termékeit árnyékolástechnikai-, 

v a l a m i n t  n y í l á s z á r ó  k e r e s k e d ő 

par tnere inkné l  vásáro lhat ja  meg .

Schlotterer Sonnenschutz Systeme GmbH 

5421 Adnet, Seefeldmühle 67 b, Ausztria

T: +43 6245 85591-100 

F: +43 6245 85591-9100 

M: office@schlotterer.at 

schlotterer.hu


