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Péče o okenní
parapety
Parapet není jen okenní doplněk,
ale také estetický prvek, který dokáže
zútulnit interiér. Stojí na něm květináče s rostlinami, vázičky, rozmanité
dekorace, voňavé svíčky, zarámované
fotografie jako vzpomínky z cest.
Současný trend - mít vše v jednom tónu - platí i pro parapety. A
tak sladění okenních rámů, vnitřních
parapetů, podlahové krytiny nebo
dokonce kuchyňské linky s pracovní
deskou může být klidně v barvě zlatého hřejivého dubu, buku nebo ořechu. Designéři obecně doporučují
mít parapety sice vkusné, ale na první pohled spíše nenápadné. Jen tak
na nich totiž vynikne krása postavených předmětů.
I v případě parapetů se vyplatí
investovat do kvality. Co sledujeme
především? Zaměříme se na nenáročnou údržbu, odolnost materiálu
vůči poškrábání či vlhkosti a samozřejmě i tvarovou stálost. Stejně tak
je podstatná i kvalitně odvedená
řemeslná práce, proto nakupujeme
a vybíráme u firmy, která se na trhu
pohybuje více let, má svoje jméno a nepodbízí se podezřele nízkou
cenou.
U parapetů pochybného původu se
můžeme dočkat kroucení, deformování, uvolňování apod. Důležité je i
bezchybné osazení parapetu. Hlídáme zejména dokonalé utěsnění spár
mezi oknem a parapetem stejně jako
mezi ostěním a parapetem. Pak nám
totiž nebude zbytečně unikat teplo z
interiéru a my nebudeme platit jaksi
navíc.
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MODERNÍ LED OSVĚTLENÍ NA MÍRU,
PORADENSTVÍ A VÝROBA
V naší prodejně vám odborně a ochotně poradíme s výběrem správného LED
osvětlení. Nabízíme výrobu svítidel na
míru dle vašich rozměrů. Dodáváme
od jednoho kusu až po sériovou výrobu. Možnost odborné montáže naším
technikem. Samozřejmostí je dvouletý
záruční servis.
Led pásky jsou designovým osvětlením Vašeho domova, které lze využít
prakticky kdekoliv. V interiéru můžete
pásek použít pod kuchyňskou linku a
dokonale tak nasvítit pracovní plochu. V
koupelně jako nepřímé osvětlení nebo v
ložnici nasvícení šatní skříně. LED pásky
lze použít i k nasvícení postele nebo jako
dekorace za televizi. V exteriéru lze naše
svítidla použít k osvícení pergoly,do
dlažby nebo třeba kolem bazénu. Hodí
se i do auta, karavanu, kamionu či autobusu jako osvětlení interiéru či úložných
prostor.
LED pásky jsou úsporné a mají vysokou životnost. Od prvních pásků s
minimální svítivostí se již hodně liší.
Máme v nabídce slabé pásky s příkonem od 5 do 8w, které se hodí spíše pro
přisvícení nebo dekoraci. Pásky střední
svítivosti s příkonem kolem 10w a svítivostí vysokou 14 až 20w, už můžete
použít jako hlavní světlo.
Většina pásků je napájena stejnosměrným napětím 12V, případně napětím
24V, které se používá při delších liniích
zapojení. V naší nabídce najdete velký výběr napájecích transformátorů.
Od průmyslových, přes zásuvkové, po
stavební. Pro vlhké prostředí můžeme
nabídnout voděodolné provedení. Pásek
v bílé barvě lze vybrat ze třech odstínů.
Žluté teplé světlo, jasné bílé neutrální

a namodralé studené světlo. Barevné
pásky nazývané RGB vám vytvoří celé
spektrum barev, které můžete ovládat
třeba dotykově na ovladači. Všechny
pásky lze stmívat a je škoda této možnosti nevyužít. Koupíte u nás jak základní mechanické stmívače a RGB moduly,
tak dotykové ovladače s možností připojení dalšího příslušenství. Nejprodávanější je senzor vestavěný do chladících
ALU lišt, který určitě stojí za pozornost.
Reaguje na dotyk lišty v celé její délce.
Pokud máte pásek instalován správně,
jeho životnost je 50tisíc hodin. Nejdůležitější je pásek chladit. A to v hliníkových lištách k tomu určených. Nabídku
tvoří lišty zápustné, přisazené, narážecí,
závěsné, otočné, do dlažby či sádrokartonu. Máme skladem přes 500m profilů,
které řežeme přesně na míru dle vašich
rozměrů. K lištám si můžete vybrat různé krytky, úchytky a další příslušenství
Nově nabízíme výrobu koupelnových
zrcadel s LED osvětlením v různých
variantách. Přijďte se podívat a zeptat.
Sídleme kousek od Jihlavské nemocnice
na ulici S. K. Neumanna 590/22, vedle
městské knihovny, naproti zastávce 36
Horní Kosov.
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