
RETROLux
Tajemství je v lamele.

Více 
denního 
světla
… díky inteligentnímu 
řízení světla.

Úspora energií
… díky snížení nákladů na 
osvětlení a energie.

Optimální 
chlazení
… díky perfektní 
odrazivosti tepla.



02 Schlotterer systémy ochrany před sluncem Rolety Raffstory textilní stínění Ochrana proti hmyzu

RETROLux
Předokenní žaluzie  
s patentovaným řízením světla.

Raffstora nové generace.

Za Retroluxem stojí inovativní produktová myšlenka. Tato předokenní žaluzie byla 
vyvinuta a patentována společně s renomovaným projektantem osvětlení Dr. Ing. 
Helmutem Kösterem. Ten je považován za vynálezce řízení denního světla, takže 
i u Retroluxu jde mimo stínění také o optimalizaci světla v místnostech. Pod tím 
rozumíme umyslné vzdání se umělého osvětlení a mechanického chlazení pro 
příjemnější, zdravější a energeticky úspornější bytové prostředí.
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RETROLux

Lamela  
80D

Harmonie v protikladech

Předokenní žaluzie Retrolux spojují zdánlivé protiklady do lepší kvality 
života: Poskytují stín a starají se současně o příjemné osvětlení denním 
světlem pro tělesné i duševní zdraví. Patentovaným receptem jak toho 
dosáhnout je současné stínění, ochrana před horkem, optimální průhled a 
řízení denního světla. A tím se Retrolux odlišuje od běžných lamel. 
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Standardní 
lamela



05Schlotterer systémy ochrany před sluncem Rolety Raffstory textilní stínění Ochrana proti hmyzu

S lamelou 
Retrolux

Přidaný užitek

Optimální chlazení díky perfektní 
odrazivosti tepla.

Zlepšení zdraví, nálady a pohody 
díky patentovanému řízení 
denního světla.

Nižší náklady díky 
redukované spotřebě 
energie a osvětlení.

Vynikajicí průhled bez oslnění.

Rozdílné naklopení lamel se postará 
o optimální průhled. V horní části leží 
lamely naplocho: Perfektní výhled 
z hloubky místnosti směrem ven. 
Směrem dolů jsou lamely strmější: 
volný pohled dolů v blízkosti okna.

Maximální ochrana pro nábytek a 
podlahu díky řízení denního světla 
na strop místnosti.

Vede difúzní denní světlo bez 
oslnění přes strop hluboko do 
místnosti.
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Denní světlo je usměrněno přes 

strop hluboko do místnosti.

Vynikajicí průhled bez oslnění.
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Více 
denního světla
… díky inteligentnímu řízení 
světla.

Tajemství předokenních žaluzií pro denní 
světlo spočívá v obou částech lamely a jejímu 
zvláštnímu ohnutí.

… tajemství je v lamele.
RETROLux

  � Více denního světla bez odlesků.

Retrolux vede denní světlo bez oslnění přes strop 
hluboko do místnosti.

  � Optimální průhled

Lamely zůstávají v horní části otevřené a umožňují 
tak optimální průhled směrem ven

  � Perfektní ochrana před pohledy

Stejně jako u běžných předokenních žaluzií mohou 
být lamely Retrolux kompletně uzavřeny.

Studie potvrdila:

Klinická studie Paracelsus lékařské soukromé 
univerzity (PMU) prokázala, že řízení denního 
světla lamelami Retrolux pozitivně působí na 
zdraví a koncentraci lidí. Toto je také důvod, proč 
naši zákazníci rádi používají tyto raffstory ve 
školách a kancelářských budovách.

více informací na schlotterer.com

Horní strana lamel 80D je vysoce odrazivá, aby se 

denní světlo dalo co nejlépe ovládat.
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Světlo

Odražené záření

Vně

Solární záření
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Schlotterer Sonnenschutz Systeme GmbH 

5421 Adnet, Seefeldmühle 67 b, Rakousko

T: +43 6245 85591-100 

F: +43 6245 85591-9100 

M: office@schlotterer.at 

schlotterer.com 

Vyvinuto a vyrobeno 
v Rakousku

Schlotterer je rakouská jednička na 

trhu v oblasti vnějšího stínění. V sídle 

firmy v Adnetu (Salzburg) vyrábí více 

než 660 zaměstnanců prvky sluneční 

a protihmyzové ochrany v několika 

tisících variant a ve více než 200 různých 

barvách.  Paleta výrobků obsahuje 

rolety, předokenní žaluzie (raffstory), 

textilní protisluneční ochranu (screen 

rolety) a ochranu proti hmyzu. Všechny 

produkty jsou vyvinuty přímo firmou 

Schlotterer a jsou k dostání u odborných 

dodavatelů stínicí techniky a oken.


