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každé fasády
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Svislé fasádní

clony

Představují trend ve venkovním stínění posled-
ních let. Nejenže výborně stíní, ale díky velké 
barevné škále látek i konstrukcí skvěle vypa-
dají a dodávají fasádě moderní vzhled. Vybírat 
lze ze široké řady systémů a kvalitních látek 
odolných proti vyblednutí.  Při výběru perfo-
rované (děrované) látky máte i při stažené
fasádní cloně stále kontakt s okolím. Případně 
můžete při výběru látky typu „black out“ zcela 

zatemnit interiér.

fasádě každého
domu

DODAJÍ MODERNÍ 
VZHLED 

před nechtěnými 
pohledy zvenčí

CHRÁNÍ
VAŠE SOUKROMÍ

a zároveň zachovávají 
možnost větrání

STÍNÍ
INTERIÉR
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výborně stíní
a snižuje tepelnou 

zátěž

zvyšují
domácí

soukromí

dodávají
fasádě moderní

vzhled
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umožňují současně
stínit i větrat při
otevřeném okně 



děláme

to jinak…

Už více než 25 let CLIMAX zlepšuje
prostředí pro život lidem z celého světa.

Stíníme rodinné a bytové domy, rezi-
dence, univerzity, nemocnice, radnice, 

ministerstva a komerční centra po celém 
světě. Naše produkty najdete v každé 
evropské zemi, na Blízkém východě 

nebo v Austrálii.

Příběh společnosti CLIMAX 
začal již v roce 1992 v samém 
srdci Evropy. O pět let později 

jsme měli vlastní výrobní
areál ve Vsetíně.

Dnes vyrábíme v 5 halách
na ploše 30 000 m2 a náš

roční obrat již přesáhl
1 miliardu Kč.
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4 roky

záruka
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Každý náš výrobek prochází testo-
váním a pečlivou výstupní kontrolou. 
Výsledkem je špičkový sortiment se 
4letou zárukou. K výrobě používáme 
pouze kvalitní a osvědčené kompo-

nenty. Dodáváme spokojeným zákaz-
níkům do více než 30 zemí světa.
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členění podle

Stínění zajišťuje látka, která
je navinutá na hřídeli v horním 
boxu. Spodní profil je veden

v bočních lištách. 

U tohoto typu clony je látka ve-
dená postranním nerezovým 
poplastovaným lankem, které 
je možné uchytit na rám okna 

nebo i do podlahy.

Hlavními výhodami jsou jed-
noduchá konstrukce a snad-

ná montáž boxu.
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detail vedení v lankudetail vedení v lanku

v lanku



typu vedení

Díky zipu, který je navařen po 
obou stranách látky, se zvy-

šuje odolnost proti větru. 

Vybírat můžete z velkého množ-
ství barev konstrukcí i látek, díky 
čemuž lze barevně oživit fasádu 

každého domu.

Snoubí v sobě všechny aktu-
ální trendy a splňuje vysoké 
požadavky zákazníků na odol-
nost proti větru. Je estetickým 

doplňkem každé fasády.
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detail vedení v lištědetail vedení v liště detail vedení v zipudetail vedení v zippu

v liště v zipu



široký
výběr
barev

14



15



16



17

podomítkový boxpřiznaný box

způsob montáže

Máteli možnost umístit box do připra-
vené schránky pod omítku, je to vždy 
ideální řešení. Clona se po vytažení 
schová do skryté schránky a nezasa-

huje do světlosti okna.

U tohoto typu clony je box viditelný 
zvenčí budovy. Montáž lze provést

i dodatečně na rám okna.

p po ox
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V naší nabídce najdete 
všechny odstíny, které odpovídají 

moderním trendům. 

Máte možnost volit jak z jemných 
tónů, tak i sytých barev tak, aby vás 
pohled na stínění doplňující vzhled 

domu vždy potěšil. akrylové

látky

typy

látek Jsou impregnovány, aby po nich 
mohla voda snadněji stékat. Po-
kud látka při silném dešti přesto 
promokne, je potřeba ji nechat 
vyschnout. Tyto látky se vyzna-

čují vysokou kvalitou zpracování, 
UV ochranou a stálostí barev. 
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perforované

(SOLTIS)

Tyto látky jsou vhodné pro interiérové,
ale i pro exteriérové použití. Vyznačují se 
vysokou pevností, odolností proti vysoké 
i nízké teplotě a vlhkosti. Jsou nehořlavé, 
antialergické, barevně stálé. Mají skvělé

tepelně-izolační vlastnosti a dokáží
zadržet až 90% tepelného záření.

Přispívají i k úsporám za klimatizaci.

skelné 
vlákno a PVC

(SCREEN)

Látka je v základním poměru složení složena 
z 42% skelného vlákna, které je potaženo

v 58% PVC (s výjimkou látky typu blackout). 
Díky tomu je zaručena stabilita rozměrů, 

ochrana před ohněm a chemikáliemi,
UV stabilita a výborná odolnost proti

povětrnostním podmínkám.

zatemňující

(BLACK OUT)

Jedná se o látku se speciální vrstvou, která 
nepropustí sluneční svit a tím také zamezí 
prostupu tepla do místnosti. Skvěle slouží

k zatemnění místností. Jsou tak vyhledávanou 
variantou především do kanceláří, škol nebo 

projekčních místností. Zkrátka tam, kde je 
potřeba docílit úplné tmy.



SUNROL UNIROL 100 C / UNIROL 100 R UNIROL 100 Z ROLTEX 75

RUČNÍ RUČNÍ S MIN. ŠÍŘKOU MOTOR KLIKA MOTOR KLIKA MOTOR KLIKA

SOLTIS
SCREEN
SOLTIS 

B92

SOLTIS
SCREEN

SOLTIS B92
SOLTIS

SCREEN
B92

AKRYL SOLTIS
SCREEN

B92
AKRYL SOLTIS

SCREEN
B92

SOLTIS
SCREEN

B92
SOLTIS

SCREEN
B92

SOLTIS
SCREEN

B92

minimální šířka (cm) 53 53 47 DLE  TYPU MOTORU 50 DLE  TYPU MOTORU 50 DLE  TYPU MOTORU 50

maximální šířka (cm) 240 150 53 400 330 330 260 220 260 220

maximální výška (cm) 250 220 180 350 350 300 250 200 250 200

maximální plocha (m2) 3 2,6 1 9 8 6 9 8 6 5,3 4,4 5,3 4,4

ROLTEX 95 ZIPROL 125 NICHE 125 V-ROL 63

MOTOR KLIKA MOTOR
SAMO-
NOSNÉ

MOTOR MOTOR KLIKA

SOLTIS
SCREEN

B92
AKRYL SOLTIS

SCREEN
B92

AKRYL SOLTIS
SCREEN

B92
– SOLTIS

SCREEN
B92

SOLTIS
SCREEN

B92
AKRYL SOLTIS

SCREEN
B92

AKRYL

minimální šířka (cm) DLE  TYPU MOTORU 50 DLE  TYPU MOTORU DLE  TYPU MOTORU DLE  TYPU MOTORU 50

maximální šířka (cm) 330 300 300 330 300 300 400 350 300 400 350 330 330

maximální výška (cm)
podle tvaru boxu

350 / 260 280
podle tvaru boxu

250 / 170
podle tvaru boxu

350 / 260 280
podle tvaru boxu

250 / 170 400 370 – 300 300 350 350

maximální plocha (m2)
podle tvaru boxu

8 / 6 6
podle tvaru boxu

6 / 5,1
podle tvaru boxu

8 / 6 6
podle tvaru boxu

6 / 5,1 16 11,5 – 12 10,5 9 8 6

WINROL 85 WINROL 100 WINARM

MOTOR KLIKA MOTOR KLIKA MOTOR KLIKA

SOLTIS
SCREEN

B92
SOLTIS

SCREEN
B92

SOLTIS
SCREEN

B92
AKRYL SOLTIS

SCREEN
B92

AKRYL
SOLTIS

SCREEN
AKRYL AKRYL

SOLTIS
SCREEN

AKRYL AKRYL

minimální šířka (cm) DLE  TYPU MOTORU 50 DLE  TYPU MOTORU 50 DLE  TYPU MOTORU 50

maximální šířka (cm) 300 250 300 250 400 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300

maximální výška (cm) 200 170 200 170 270 270 230 270 270 230 – – – – – –

maximální plocha (m2) 6 4,25 6 4,25 10,8 7,6 6,9 8,1 7,6 6,9 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5

sklon ramene (°) – – – – – – – – – – 90 / 135 90 135 90 / 135 90 135

délka ramene (cm) – – – – – – – – – – 150 150 120 150 150 120
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Rozměry svislých fasádních clon
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Odolnost proti větru

UNIROL 100 C / UNIROL 100 R

Šířka (cm) 60 - 100 101-150 151 - 200 201 - 250 251 - 300 301 - 330 331 - 350 351 - 400

Vý
šk

a 
(c

m
)

100
max. plocha 1,00 m2 1,50 m2 2,00 m2 2,50 m2 3,00 m2 3,30 m2 3,50 m2 4,00 m2

Třída odolnosti 6 6 5 5 4 4 4 4

150
max. plocha 1,50 m2 2,25 m2 3,00 m2 3,75 m2 4,50 m2 4,95 m2 5,25 m2 6,00 m2

Třída odolnosti 6 5 5 4 4 4 3 3

200
max. plocha 2,00 m2 3,00 m2 4,00 m2 5,00 m2 6,00 m2 6,60 m2 7,00 m2 8,00 m2

Třída odolnosti 5 5 4 4 3 3 3 2

250
max. plocha 2,50 m2 3,75 m2 5,00 m2 6,25 m2 7,50 m2 8,25 m2 8,75 m2 -

Třída odolnosti 5 4 4 3 3 2 2 -

300
max. plocha 3,00 m2 4,50 m2 6,00 m2 7,50 m2 9,00 m2 - - -

Třída odolnosti 4 4 3 3 2 - - -

350
max. plocha 3,50 m2 5,25 m2 7,00 m2 8,75 m2 - - - -

Třída odolnosti 4 3 3 2 - - - -

UNIROL 100 Z  -  Šířka max. 330 cm

Výška
(cm)

max.350
max. plocha 6,75 m2 6,76 - 9 m2

Třída odolnosti 6 5

V - ROL 63  -  Šířka max. 330 cm

Výška
(cm)

max.350
max. plocha 7 m2 7,10 - 9 m2

Třída odolnosti 3 2

SUNROL  -  Šířka max. 240 cm

Výška
(cm)

max.250
max. plocha 3 m2

Třída odolnosti 2

ROLTEX  -  Šířka max. 330 cm 

Výška
(cm)

max.350
max. plocha 8 m2

Třída odolnosti 2

NICHE  -  Šířka max. 400 cm 

Výška
(cm)

max.300
max. plocha 12 m2

Třída odolnosti 3

ZIPROL  -  Šířka max. 400 cm 

Výška
(cm)

max.400
max. plocha 15 m2

Třída odolnosti 3

WINROL  -  Šířka max. 400 cm 

Výška
(cm)

max.270
max. plocha 10,8 m2

Třída odolnosti 1

WINARM  -  Šířka max. 300 cm 

Výška
(cm)

max.150
max. plocha 4,5 m2

Třída odolnosti 3



Nástěnný dálkový ovladač
Pokud jste zastáncem 
klasiky, je možné ovládat 
clony nástěnným
ovladačem.

iO homecontrol
Inteligentní systém, který 
vám usnadní život a zvýší 
komfort. Vše ovládáte 
jednoduše díky mobilní 
aplikaci, telefonem nebo 
tabletem, odkudkoliv na 
světe.

Přenosný dálkový ovladač
Ovládejte jednotlivé clony 
nebo skupiny clon jedno-
duše z pohodlí vašeho 
křesla.



Stačí jednoduše nastavit
čas a clony se budou
podle vašeho požadavku
automaticky zavírat nebo
otevírat v určenou dobu.

Sluneční čidlo
Když vyjde slunce, čidlo 
ochrání interiér  před ne-
žádoucím vlivem sluneční-
ho záření tím, že automa-
ticky spustí nebo vytáhne 
clonu.

Bezdrátové spínací hodiny



www.climax.cz


