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‘Roller Blind’ Sistemleri

n Koruyucu alüminyum kaset içine sarılan karartma kumaş serbest
bırakıldığında yan raylar sayesinde sallanmadan ve düzgün bir şekilde
aşağı iner,
n Yan rayları sayesinde mekana ışık girişine %100 engel olur,
n Kolay kilitleme aksesuarı sayesinde, istenen pozisyonda sabitlenebilir,
n İstendiği takdirde üzerine firma logosu vb. baskı yapılarak müşteriye
özel ve prestijli bir görüntü sağlanması mümkündür,
n Kumaşlar için geniş renk seçeneği,
n Siyah ve gümüş gri kaset ve yan ray renk seçenekleri,
n Müşteri memnuniyeti odaklı servis ve montaj hizmeti,
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GEMİLER & ROMORKÖRLER
İÇİN ‘SUNSCREEN’ VE
‘ROLLER BLIND’ SİSTEMLERİ

n Güneşin rahatsız edici ışığını %90
oranında azalttığından, emniyetli
navigasyon için %100 temiz görüntü sağlar,
n UV ışınlarını %99 oranında filtre
ettiğinden camlardan giren ısının %64’ini
engelleyerek köprüüstünün soğutulmasına
ciddi katkıda bulunmaktadır,
n Güneşin direk ve denizden yansıyan
ışınlarını engellemesi nedeniyle, vardiya
tutan personelin iç ve dış görüşünü
arttırmakta, dolayısıyla seyir güvenliğine
katkıda bulunmaktadır,
n Güneş ışınlarının yansımasını
engelleyerek, köprüüstünde bulunan
navigasyon ve haberleşme monitörlerinin
izlenebilirliğini arttırmaktadır,
n Direk gelen güneş ışığı nedeniyle
köprüüstündeki navigasyon cihazlarının

Sistemin uzun ömürlü olmasını
ve yukarıdaki yararlarından fiilen
yararlanılmasını sağlamak amacıyla
Avrupa-Amerika orijinli filmler ve firmamız
tarafından özellikle denizcilik sektörü
ihtiyaçlarına uygun olarak geliştirilip
üretilen GÜÇLENDİRİLMİŞ GERGİ
SİSTEMLERİ kullanılmaktadır. Bu sayede;
Sistemimiz köprüüstünün eğimli camlarına
paralel olarak çalışırken gerdirme eteğinin
çerçeveye dayanması ve sürtmesinin
önüne geçilmiştir,
Vibrasyondan kaynaklı istenmeyen sesler
engellenmiştir,
Shade film ve alt etek istenen pozisyonda
mükemmel olarak gergin durmaktadır,

aşırı ısınmasına engel olmaktadır,
n Köprüüstündeki mobilya ve ekipmanın
yıllar içinde güneş ışınları nedeniyle
sertleşerek kırılgan hale gelmesini ve
renklerinin solmasını engellemektedir,
n Güneşin sağlık açısından zararlı ışınlarını
süzerek personelin sağlığının korunmasına
katkı sağlamaktadır,
n Gergi mekanizması sayesinde kendi
kendine yukarı hareket eder, kullanıcı
kontrolünde aşağı hareket ettirilerek kolay
kilitleme aksesuarı sayesinde istenen
pozisyonda sabitlenir,
n Gümüş gri ve dekoratif ağaç desenli
alüminyum kaset seçenekleri mevcuttur,
n Ürünlerin tamamı, yerinde ölçü alındıktan
sonra müşteriye özel imal edilir,
n SOLAS II Chapter V Reg 22’ye uygundur,
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