Більше світла
Зимовий сад перетворить Ваше помешкання в наповнений світлом
оазис, завдяки якому будинок набуде нового вигляду.

Зимові сади
Зимовий сад – показник високого рівня життя, а сучасні технології його
виконання дозволять Вам бути ближче до природи протягом усього року.
Засклений салон, кабінет або офіс, заповнена сонцем вітальня, затишна
веранда і повна буйної зелені оранжерея – це лише деякі варіанти
використання вільного простору.
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Чи можна собі
уявити затишніше
місце для життя?
Відпочинок серед природи
Зимовий сад – центральне місце будинку, де збирається вся родина для
відпочинку й проведення свят. Там Ви зможете відчути затишок і комфорт,
незалежно від погоди.
Завдяки застосуванню сучасних інженерних вирішень і високоякісному
виконанню скляних конструкцій, зимовий сад стає показником високих
стандартів життя.
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Сучасні технології в з и м о в и х с а д а х
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Конструкція

Дахові вікна

Правильно спроектовані алюмінієві профілі
забезпечують хорошу термоізоляцію,
герметичність, міцність і привабливий вигляд.

Відкриваються вручну або за допомогою
електроприводу. Забезпечують ефективну
вентиляцію зимового саду.

Керування

Дахові вентилятори

Зимовий сад може бути оснащено автоматичною
вентиляцією і елементами затемнення які реагують
на інтенсивність сонця, температуру всередині
зимового саду, силу вітру й дощ.

Керовані автоматично. Заміняють нагріте
і вологе повітря свіжим і чистим.

Вентиляційний профіль

Освітлення

Забезпечує вентиляцію зимового саду навіть
під час Вашої відсутності.

Естетичні галогенні лампи вмонтовано
в спеціальний профіль. Довільна кількість
точок освітлення.

Двері розсувні

Двері типу «гармошка»

Елегантний вигляд, функціональність,
а також компактність в досягненні
додаткового простору.

Дозволяють отримати до 7м відкритого
простору в складеному вигляді. Різні опції
відкривання назовні і всередину. Влітку
застосування таких дверей забезпечує
швидкий доступ до саду.

Москітні сітки

Скло

Захищають зимовий сад від комах.

Сучасне скло поєднує різні функції:
перешкоджає втраті тепла, надлишкового
потрапляння сонячних променів і має
звукоізоляційні властивості.
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Виконання кожного зимового
саду відбувається з урахуванням
індивідуальних уподобань і вимог

Конструкторські

вирішення

компанії TS Aluminium дозволяють втілювати в життя найрізноманітніші архітектурні
проекти. Ми готові запропонувати понад сто типових
конструкцій, а також нетипові
вирішення, спроектовані архітектором відповідно до ваших
побажань.
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