Jak chronić się przed słońcem? Warto kupić rolety.
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Kiedy zima dobiega końca, już nie możemy doczekać się ciepłych słonecznych dni, ale kiedy
nareszcie nadejdą, też potrafią dać nam się we znaki. Wracając z pracy, szkoły, spaceru
chcemy poczuć ulgę wchodząc do naszego mieszkania. Przyjemna temperatura, nie za
ciepło, nie za zimno, po prostu idealna, która daje nam ulgę po przekroczeniu progu – tego
oczekujemy. Jednak nie zawsze latem możemy na to liczyć, kiedy słońce świeci, wydaje się
już, nieustanie w okna. Po ich otwarciu właściwie jeszcze większy żar wlewa się do domu i
nie wiadomo, co robić. Jak ochronić się przed słońcem? Czy istnieje sposób na poradzenie
sobie z upałem, kiedy termometr pokazuje na zewnątrz ponad 30 stopni? Prostą metodą na
powstrzymanie upału przed wdarciem się do naszego mieszkania są rolety.

Rolety pozwolą ograniczyć nagrzewanie się pomieszczeń
Dobre rolety zarówno wewnętrzne, jak i zewnętrzne ograniczają lub uniemożliwiają dotarcie
promieni słonecznych przez okna mieszkań, domów. Często to właśnie promienie słoneczne
sprawiają, ze temperatura w pomieszczeniu robi się trudna do wytrzymania. Dzięki roletom można
łatwo utrzymać przyjemną temperaturę, gdyż nie dopuszczają do nagrzewania się wnętrza. Rolety
zewnętrzne często planuje się już na etapie budowy bloku mieszkalnego lub domu, ale można je też
zamontować wtórnie. Wykonane z aluminium lub tworzywa, dają możliwość całkowitego
zablokowania promieni słonecznych wpadających do wnętrza domu. Jeśli jednak chcemy wpuścić
odrobinę światła, rolety posiadają również otworki pomiędzy listwami. Mogą one utrzymać we
wnętrzu temperaturę niższą nawet o kilka stopni względem zewnętrza. Co ważne obijają promienie

jeszcze zanim dotrą one do przeszklenia okna, oddając ciepło również na zewnątrz, a nie do
pomieszczenia. To pozwala na zapewnienie nam wytchnienia we własnym domu, w czasie
prawdziwych letnich upałów. Skuteczność rolet wewnętrznych zależy głównie od materiału z jakiego
zostaną wykonane. Najbardziej efektywne będą te wykonane z trójwarstwowego materiału. Dlatego
jeśli planujesz zakup rolet okiennych upewnij się, że posiadają powłokę aluminiową, odbijającą
promienie słoneczne od swojej powierzchni i ograniczające ich przedostanie się do pomieszczeń.
Dodatkowo poprawia ona izolacyjność okien nawet o 30%.

Rolety rzymskie zaciemniające
W pomieszczeniach szczególnie wystawionych na działanie promieni słonecznych, warto zdecydować
się na rolety zaciemniające, ograniczające ich przedostanie się do wnętrza. Mogą pełnić zarówno
funkcje praktyczne, zaciemniające, ale także ozdobne. Ułatwiają odpoczynek i pracę, pozwalają na
wytchnienie od upału panującego w Polsce latem. Przyciemnienie sprawia, że pomieszczenie nie
będzie się przesadnie nagrzewać. Pozwalają na całkowite zasłonięcie szyby okiennej, oczywiście jeśli
są wykonane na wymiar i idealnie dopasowane. Są szczególnie praktyczne tam, gdzie chcemy
zasłonić całkowicie okno np. kiedy bezpośrednio padają na nie promienie słoneczne, ale wieczorem
możemy je w całości odsłonić.

Rolety dzień noc z grubego materiału
Rolety dzień noc cieszą się coraz większą popularnością. Łączą w sobie zalety rolet dziennych, które
przepuszczają światło do wnętrza i nocnych, które to światło odcinają. Roleta dzień noc nie
zaciemnia całkowicie pomieszczenia, dzięki czemu nie jesteśmy skazani na ciemności, ale ta z
grubszego materiału ograniczy wpadanie promieni słonecznych i silne nagrzewanie się
pomieszczenia. Im jaśniejszy kolor materiału tym więcej światła wpada do środka. Także pomimo
zasłonięcia szyby we wnętrzu jest jasno. Sprawdzają się szczególnie w pomieszczeniach, w których
potrzebujemy światła, ale ze względu na długą ekspozycję na słońce nie chcemy dopuścić do
nagrzania pokoju.
Zapraszamy do salon przysłon okiennych (rolet, żaluzji, plis) w Warszawie przy ulicy ul.

Grochowskiej http://www.salon-drzwi.pl/

Żaluzje, także mogą okazać się skuteczne
Żaluzje to wciąż jeden z najpopularniejszych sposobów na osłonięcie się przed spojrzeniami
przechodniów i sąsiadów, ale też na zasłonięcie przez światłem i ciepłem. Zanim szturmem wdarły
się do mieszkań i domów Polaków głównie były kojarzone z biurami. Są niezwykle praktyczne,
dlatego zainteresowanie nimi nie powinno dziwić. Łatwo utrzymać je w czystości, a z drugiej strony
umożliwiają dowolną regulację przesłonięcia szyby i odcięcia wpadających do wnętrza promieni.
Żaluzje wykonane z aluminium obecnie zazwyczaj spotykamy w przestrzeniach publicznych,
szpitalach, biurach, czy gabinetach lekarskich. Te drewniane wykonane z grubszych listewek,
skutecznie przesłaniają okna i dodatkowo nadają organicznego i bardzo oryginalnego klimatu
każdemu wnętrzu. Kiedyś były synonimem nowoczesności, obecnie są już klasykiem. Nadają się do
najróżniejszych typów pomieszczeń, zarówno salonu, sypialni, pokoju dziecięcego, kuchni czy
łazienki, ale przede wszystkim z łatwością umożliwiają nam w trakcie upalnego lata odcięcie
docierania promieni słonecznych do ich wnętrz i zapobieganie podnoszeniu się temperatury.
Niezależnie od tego, na jaki model się zdecydujemy, warto wybrać odpowiednią jakość. Rolety lub
żaluzje wykonane na wymiar naszych okien będą skuteczną ochroną, która pozwoli nam komfortowo
czuć się we własnym domu, nawet jeśli na zewnątrz panuje nieznośny upał i żar leje się z nieba.
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