
Tkanina screen 10% - 5% - 3% - 1% 
Najnowsza technologia tkanin do
nowoczesnego budownictwa.

ROLETY SCREEN



TKANINA SCREEN 
- O CO CHODZI ? 

Tkaninę Screen dobieramy zależnie 
od przeznaczenia danego pomieszczenia, jego
nasłonecznienia i ułożenia względem 
strony świata.

Tkaninę 10% - 5% - stosujemy wszędzie tam,
gdzie zależy nam na największym dopływie 
światła dziennego, przy jednoczesnym
delikatnym rozproszeniu promieni słonecznych.

Tkaninę 3% - stosujemy w miejscach gdzie
działanie słońca jest najmocniejsze.
Jednocześnie zachowujemy podgląd 
na zewnątrz.

Tkaninę 1% - stosujemy tam, gdzie nie chcemy
być widoczni, bez możliwości podglądu 
na zewnątrz.

Nasze sugestie: w pomieszczeniach, gdzie
należy zachować komfort i pełną prywatność
nie sugeruje się stosowania tkanin screen. 
Np. łazienka, sypialnia, garderoba - sugerujemy
zastosować tkaninę przezierną lub blackout 
 (100% zaciemnienie).



Open Factor - czyli
współczynnik
przezierności tkaniny
SCREEN

Współczynnik  Otwarc ia  (OF)*  
1%,  3%,  5%,  10% 
wskazu je  na  s top ień :  

-  zac iemnien ia ,  
-  nas łoneczn ien ia ,  
-  e l im inac j i  emis j i  p romien i  s łonecznych  
-  nagrzewania  pomieszczen ia .  
 
Zapewnia  tym samym komfor t  wizua lny ,
c iep lny .  
Podkreś la  jego  nowoczesny  charakter .

* (OF –  współczynn ika  otwarc ia  =  i lość  o tworów
przypada jących  na  1  m2 wskazu je  na  je j
przez ie rność .  
Im większa  i lość  o tworów na  1  m2,  
tym większa  przepuszcza lność  świat ła  
do  wewnątrz )



ROLETY
SCREEN

Najnowsza  techno log ia  mater ia łu  o  per forowane j ,  
s ia tkowej  s t rukturze ,  umoż l iwia  podgląd  na  zewnątrz ,
przy  jednoczesnym komforc ie  przebywania  wewnątrz .  
Sk ład  tkan iny ,  po łączen ie  PES i  PCV pozwala  
na  bezprob lemową konserwac ję  ro le t .  
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Z NAMI

Salony Skalmar

lider osłon okiennych

Zdjęcia z realizacji prywatnej.
Projekt/Zdjęcia: Eugeniusz from hilight.design
Rolety: Skalmar 



Kolor roku Pantone 2022: 
Very Peri

PANTONE 17-3938 



Kolor roku Pantone 2022: 
Very Peri
PANTONE 17-3938 





Dodatkowa paleta kolorów 
 ułatwiająca pracę 
z PANTONE 17-3938
Very Peri
 


