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Az Umbroll® mára Magyarország egyik 
legismertebb árnyékolástechnikai márkaneve. 

A fejlesztési kihívások jelentik annak zálogát, 
hogy vevőinknek minőség, funkcionalitás, és 
ár-érték arány tekintetében a legjobb terméket 
biztosítsuk. A minőség számunkra elsődleges 
fontosságú, ezért jelentős erőforrásokat 
fordítunk tesztelésre és minőségellenőrzésre. 
A magas színvonalat megfelelő garanciákkal 
támasztjuk alá. 

Kívánságra olyan kiegészítő funkciókat is 
biztosítani tudunk, melyek vitathatatlan 
gazdasági haszna mellett, otthona/irodája 
esztétikus megjelenését is támogatják.

Miért válassza az Umbroll® árnyékolókat? 

Mert hisszük, hogy széles választékunkkal és 
szolgáltatásainkkal ár-érték arányban a piacon 
elérhető legjobb terméket kínáljuk!

Minőség

A gyártás során folyamatosan jelentős figyelmet 
fordítunk a felhasznált alapanyagok és a 
késztermék minőségére. 

Termékeinkre 2 év garanciát vállalunk, 
valamint további 2 évig biztosítjuk a pót- és 
cserealkatrészek hozzáférhetőségét.

Umbroll® - Árnyékolás gördülékenyen
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szalag-
függöny

Manuális vezérlés esetében, szalagfüggönyök 
exkluzív kiegészítői a zsinór vagy akár a 
gyöngylánc nehezékeként szolgáló design 
súlyok. A gazdag forma és színvilág lehetővé 
teszi, hogy a függöny anyagával harmonizáló 
zsinórsúlyt válasszon.

A szalagfüggöny szerelhető ablaknyílásba, 
mennyezetre vagy oldalfalra, egyenes és ferde 
síkra. Billenő ablakok és ajtók esetébe a feszített 
szalagfüggönyt ajánljuk. Ennél a speciális 
változatnál a lamellák két párhuzamos karnissín 
között kifeszítve futnak, így kisebb tetősíkok 
árnyékolására is alkalmasak. 

Design súlyok

A kezelő zsinórzatra különféle, a lamellákkal 
harmóniában lévő súlyok helyezhetők. Az 
egyedi nehezékek igényes belső terek elegáns 
kiegészítői lehetnek.

A szalagfüggöny elegáns árnyékoló irodaházak, 
konferenciatermek, vagy akár családi házak 
belső árnyékolására.

Két fő részből áll, a karnis sínből és a rajta 
elhelyezkedő lamellákból. A beáramló fény 
mennyisége a függőleges lamellák helyzetének 
állításával szabályozható.
Bezárt állapotban az árnyékoláson túl, a szoba 
intimitását is biztosítja. Amennyiben szabad 
kilátást szeretne, a szalagfüggöny akár teljesen 
kihúzható, az összegyűjtött lamellák kis helyet 
foglalnak.

Az árnyékoláson túl, fontos kiemelni a 
szalagfüggönyök térelválasztó funkcióját. Mivel 
kiválóan működik nagy szélességben is, tágas 
terek megosztására alkalmas.

Széles választékunk, lehetőséget ad arra, 
hogy megtalálja az ízlésének legmegfelelőbb 
alapanyagú, méretű, színű és mintázatú lamellát.

Működtetés

Működtetése egyszerű, opcionálisan lehet kézi 
vagy motoros.



Lamellák
A szalagfüggöny lamellák többsége 
UV-stabil és impregnált, speciális 
portaszító anyaggal kezelt, így 
kevésbé koszolódik.

Több száz féle típust kínálunk, különböző 
alapanyagokból és eltérő méretekben, 
változatos színvilággal és mintázattal. A lamella 
készülhet papírból, pamutból, poliészterből 
vagy alumíniumból. Természetes natúr 
anyagok otthonához, vagy modern fém lamella 
irodájához, széles választékunkból minden 
igényre megoldást kínálunk.

Az egyéni ízléshez igazodva, a lamellák 
szélessége lehet 63 mm, 89 mm, 127 mm és 
250 mm.

Textilek

Különböző textúrájú és széles színválasztékú 
fényáteresztő és fényzáró lamellákkal 
állunk vevőink rendelkezésére. A lamellák 
kombinálhatósága különböző design 
megoldásokra ad lehetőséget. Változatos színek 
és színárnyalatok egy karnisba válogatásával 
vitalitást kölcsönözhet otthonának.

A lamellák tekeredését, deformálódását az 
aljukba fűzött súlyok gátolják, melyeket egy 
láncsor kapcsol össze. A lánc a lamellával 
színharmóniában is kapható.
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lamellák



Egyedi megoldások

A különféle megoldások lehetőséget adnak 
arra, hogy a szalagfüggöny egyedi nyílásokra is 
szerelhető legyen. Megoldást kínálunk trapéz, 
háromszög vagy íves ablakokra is.

Ferde síkok, tetőablakok árnyékolására feszített 
szalagfüggöny alkalmas, amelynél a lamellákat 
alul és felül karnissín vezeti meg.

Lamella gyűjtésmódok

A lamellák függőleges tengely körül közel 
180 fokban elforgathatók, így hatékonyan 
szabályozható az árnyékolás mértéke. Teljes 
elhúzás esetén, a lamellák gyűjtése opcionálisan 
történhet a kezelőhöz, ellentétesen, kétoldalra, 
középre vagy szakaszosan, esetleg ferdén ferde 
karnissal.
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a kezelőhöz Ellentétesen

Kétoldalra Középre

szakaszosan ferde karnissal



Lamella különlegességek

Igazi újdonságként ajánljuk a spagetti 
szalagfüggönyöket, melyek a spagetti 
függönyökből kifejlesztett divatos árnyékolók. 

Dekoratív és praktikus megoldások 
térelválasztáshoz. A lamellák közt elhúzás nélkül 
átsétálhatunk, hisz nincs a lamellák aljában 
súly és összekötő gyöngylánc. A lamellák 89 
cm szélesek és akár a 300 cm magasságot is 
elérhetik.

Digitálisan nyomtatott lamellák

A szalagfüggöny feliratozható, digitálisan 
nyomtatható, így kiváló reklámhordózó. Logók, 
emblémák szitázásával, festésével, vagy akár 
képek nyomtatásával egyedi dizájn megoldások 
valósíthatók meg.
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lamellák



Fém lamellák

Megjelenésében modernebb, fémes felületű, 
térhatároló funkciója határozottabb, fényzárása 
tökéletesebb. Könnyű tisztíthatóságuk, 
fertőtleníthetőségük, antibakterizálhatóságuk 
széles alkalmazási kört tesz lehetővé.

Flat lamella
A lamellák „C” profilt formáznak, mind domború, 
mind homorú oldaluk használható. Az 
extrudált műanyag szalagfüggöny lamelláknál 
esztétikusabb megjelenésűek.

S lamella
Íves felületű kiképzése szabályos hullámokat 
mutat, mintha hagyományos függönyanyag 
lenne – tökéletes rendezettségben.

Z lamella
Z alakban szögletesen tört felülete tagolttá 
teszi az árnyékolandó felületet, mintha mikro 
lamellákból lenne összeállítva az árnyékoló.

flat lamella

s lamella z lamella
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karnisok

Karnisok
A karnisok fehérre szinterezett húzott 
alumínium profilok.

Négyféle karnistípust kínálunk: Standard, Slim,  
Blueline, Umbroll.

A különböző típusok a divat alakulásának 
megfelelő generációs váltásokat képviselik. A 
standard magas karnist az alacsony szögletes 
slim típus követte. A blueline típus megmaradt 
filigránnak, de a keményebb éleket íves 
formákra váltotta. Az Umbroll karnis egy a 
textillel színharmóniában lévő dekorcsíkkal és 
egy opcionálisan beépített ledsorral garantálja a 
még esztétikusabb megjelenést.

A szalagfüggönyök felhasználási területét 
tovább növeli, hogy a karnisprofilok hajlíthatók, 
akár bástyaívről (vízszintes ívről) akár boltívről 
(függőleges ívről) legyen szó.

Felár ellenében, a karnisok bármely RAL színre 
átfesthetők. Találja meg az árnyékolandó 
helységbe legjobban illő típust!

standard karnis

Umbroll karnis

Blueline karnis

slim karnis

34

45

40

25

44

40

25

45

40

27,5

40

47

>

*A megadott méretek mm-ben értendők
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Rögzítés
A szalagfüggöny szerelhető 
ablaknyílásba, mennyezetre vagy 
oldalfalra, egyenes és ferde síkra.

A rögzítés patent, konzol (rövid, hosszú) 
vagy álmennyezetbe süllyesztett kalapprofil 
segítségével történik.

A különféle megoldások lehetőséget 
adnak arra, hogy a szalagfüggöny egyedi 
nyílásokra is szerelhető legyen. Megoldást 
kínálunk trapéz, háromszög vagy íves 
ablakokra is.

Ferde síkok, tetőablakok árnyékolására 
feszített szalagfüggöny alkalmas, amelynél a 
lamellákat alul és felül karnissín vezeti meg.

rögzítés

30

80

42

103

30

47

Hosszú falikonzol

Rövid falikonzol

50

22

Patent

28

51

70,5

>
Kalapprofil

>

Slim karnis

>

Gipszkarton álmenyezet

Álmennyezetbe sűllyeszthető kalapprofil

22

39

Kazettás álmennyezet bordáira fordítható patent *A megadott méretek mm-ben értendők
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működtetés

Működtetés
A szalagfüggöny működtetése igen 
egyszerű, történhet manuálisan vagy 
a karnisba épített motor segítségével 
elektromosan.

A kézi működtetés két változata a zsinór és a 
pálca. Az előbbi nagyobb felületek árnyékolása 
esetén, míg az utóbbi inkább kis, gyors mozgást 
igénylő átjárókban ajánlott. 

A teljesebb kényelem érdekében a 
szalagfüggöny elektromosan is vezérelhető. 
A karnisba épített motor segítségével, egy 
gombnyomással állíthatja a lamellák helyzetét. 
Vezetékes rendszer esetében kapcsolóról, vagy 
rádiófrekvenciás motor esetében távirányítóról 
működtetheti függönyeit.

 spiráltengely mozgatású motoros karnis

speciális zsinóros mozgatású motoros karnis
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Az Én szalagfüggönyöm:

Az Ön Umbroll® partnere
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