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Svìt denního svìtla !
Tentolux Plus - sedlové svìtlíky

Snížení provozních nákladù

správným usmìrnìním svìtla ! !
Tentolux

plus

Když se jedná o estetické osvìtlení s vysokou kvalitou vzhledu a velkými 

plochami na ploché støechy s šíøkou stropního otvoru od 2,6 m do 5,0 m ! 

Když je požadavek na pohledovou nároènost formy a struktury jako 

souèást architektonického provedení  !

Série Tentolux Plus od spoleènosti Eberspächer Tageslichttechnik, 

kde je technika denního svìtla tou pravou volbou pro mistrovské 

architektonické dílo!
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Vrstvená deska se stínícím plechem

Pøíèka Tentolux

Od 2,6m do 5,0m

Úhel
 s

kl
onu 4

5°

Úhel sklonu 30°

a) øez profilu TENTOLUX

b) øez patního uložení TENTOLUX 45 °

c) øez patního uložení TENTOLUX 30 °

a)

b)
c)

Spoleènost Eberspächer Tageslichttechnik s.r.o.  , , telefon 
+420 545 234 021, 545 234 022, e-mail: info@etag.cz, www.etag.cz 

Zavole j te  nám !

Rádi Vám poradíme !

+420 545 234 021

  Architektonické øešení pro ochranu 

  proti povìtrnostním vlivùm

  77% prostup denního svìtla

  Velmi nízké náklady

  Nejlepší izolaèní hodnoty

  komfortní utlum hluku

  denní vìtrání

  Odtah kouøe a tepla podle EN 12101-2

Úhel sklonu 30 ° nebo 45 °,
Novì vyvinutý systém pokrývá 
šíøky ve støeše od 2,6 m do 5.0 m  !

Žádná kondenzace

Eberspächer Tageslichttechnik technologie

Anti-kondenzaèní technika!

Optimální prosvìtlení 

vnitøních prostor

Zlepšení kvality prostøedí prostoru 

pod svìtlíky a kvality práce

Snížení nákladù na energie

Tepelnì izolaèní skla chrání 

pøed únikem tepla

Rámy v celé škále odstínù RAL 

Možnost velkého výbìru izolaèního 

skla do tlouš�ky 32 mm !

Provedení hodnota k  Stupeò prostupu svìtla  hodnota G   odraz svìtla   hodnota

W/m2K % % venku       zvukového

útlumu

dB  

izolaèní sklo

sklo s protisluneèní ochranou

sklo rozptylující svìtlo (opalizující) 

sklo se zvukovou izolací
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Eberspächer Tageslichttechnik s.r.o., Úvoz 666, 664 61 Rajhrad, 
telefon +420 545 234 021, 545 234 022, e-mail: info@etag.cz, www.etag.cz
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Úhel sklonu 30°

Od 2,6 m do 5,0 m
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