
• Nova solução de proteção solar e ocultação, 
em substituição do estore •
A solução ótima de elevada resistência em proteção solar e ocultação 
até à escuridão total, para cobrir superfícies de grandes dimensões, 
alternativa à instalação de estores devido às suas excelentes prestações 
térmicas e acústicas e estanqueidade ao ar.

SCREENBLOCK
PROTEÇÃO SOLAR

Produto



      

INT/EXTBLACK OUT
• 100% opacidad • Hasta 10% ahorro energético •

 CARACTERÍSTICAS
Se o que se procura é a máxima ocultação, o tecido Black Out oferece uma opacidade 
total impedindo a transmissão da luz nos aposentos e conseguindo uma total privacidade 
com 100 % de opacidade. Esqueça os estores!

Possui um excelente comportamento térmico que proporciona um elevado conforto, 
permitindo reduzir até 10 % a temperatura interior com a consequente poupança 
energética no ar condicionado, aumentando a sensação de frescura. É fabricado em 
poliéster de elevada tenacidade, o que lhe confere uma alta resistência ao estiramento 
e à torção e evita o desgaste e a rotura. Tecido ignífugo, sem cheiro e de muito fácil 
manutenção, que permite uma total ocultação, mantendo uma escuridão completa.

Disponível numa gama de 5 cores.

BO Branco Ref. 6915

BO Castanho Ref. 6917

BO Linho Ref. 6916

BO Antracite Ref. 6918

BO Cinzento Ref. 6016
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INT/EXTPOLYSCREEN®

• 100% opacidad • Hasta 10% ahorro energético • • Controlo da intimidade • Luminosidade interior • Poupança energética de até 30 % •

 CARACTERÍSTICAS
O tecido inteligente e reciclável Polyscreen® aplicado ao sistema ScreenBlock, tem 
um sistema de proteção solar muito eficiente. A fiação que possui em poliéster de alta 
tenacidade revestido de PVC confere-lhe um aspeto firme e proporciona solidez e uma 
elevada resistência ao estiramento e à torção, o que evita o rasgão e a rotura. Tecido 
ignífugo, sem cheiro e de muito fácil manutenção, que permite a visibilidade exterior e 
a luminosidade interior requerida mantendo a intimidade nas duas versões, Polyscreen 
351 com grau de abertura visual de 1 % e Polyscreen 365 com grau de abertura visual 
de 5 %, garantindo um excelente conforto visual e térmico. De igual forma, permite que 
os custos em energia de aquecimento possa chegar a reduzir-se até 30 %.
Ambos os tecidos estão disponíveis numa gama de 5 cores, com a opção de acabamento 
em cor prata (SRC) pelo lado exterior. 

PS 351 Branco Ref. 16002 PS 351 Linho Ref. 16020  (**) PS 351 Branco acinzentadoRef. 16021  
(**) (***)

PS 351 Bronze Ref. 16006  (**) PS 351 Ebony Ref. 16080  (*)

As cores apresentadas 
a seguir são a gama 
Polyscreen 351 e são as 
mesmas (com pequenos 
matizes) para os tecidos 
Polyscreen 351 e 
Polyscreen 365.
De igual forma, encontra-
se disponível a gama 
Polyscreen 365 SRC com 
o acabamento exterior em 
cor prata)

(*) leve variação cromática 
 com PS 365

(**)  leve variação cromática 
 com PS 365 SRC

(***) não disponível em PS 365 SRC

ENCONTRE-NOS EM www.janelaskline.com



             

VANTAGENS
O ScreenBlock é a solução ótima de elevada resistência, proteção solar e ocultação que permite cobrir grandes 
superfícies até 14 m², em substituição da instalação de estores.

O seu desenho minimalista combinado com a gama de tecidos técnico-decorativos Polyscreen® e Black Out, 
conferem-lhe uma elegância única que permite a sua total integração na arquitetura e decoração contemporâneas.

•  Mantém a mesma estética de uma janela convencional 
sem estores, bem como o isolamento térmico e acústico 
com idêntica classificação AEV.

• Estética minimalista com caixa, guias e terminais 
concebidos em alumínio e acabamentos nas mesmas 
cores da gama de janelas e portas.

• Caixa de acesso e praticável instalada no exterior com 
todos os componentes resistentes à intempérie, de elevada 
durabilidade e fácil manutenção.

• Sistema de guia com fecho de correr lateral (sistema 
de fecho-ecler) que dá tensão ao tecido e evita dobras. 
Máxima resistência ao vento (até picos de 120 km/h) 
graças ao ajustamento perfeito do tecido com o fecho.

•  4 opções de motorização, mecânica ou por rádio, 
com motores da gama SOMFY® e ASA®.

• 2 opções de proteção solar e ocultação, com 
alternativas de tecido:
    -Tecido Polyscreen®, com dois graus de abertura
      visual (1 % e 5 %)
    -Tecido Black Out, com ocultação total
      (com 5 alternativas de cor para cada opção)

• Máxima garantia do fabricante (5 anos, para os 
tecidos Black Out e Polyscreen e motores SOMFY® e 
ASA®).

• Excelente relação qualidade-preço.

 DIMENSÕES INDICATIVAS
DIMENSÕES MÁXIMAS Largura (L) Altura (H)

CAIXA 100 mm 3.000 mm 3.000 mm

CAIXA 130 mm 4.000 mm 4.000 mm

No tela 365SRC largura máx. 2.300 mm

Na caixa de 100 mm, opção largura 6.000 mm com guia dupla central

DIMENSÕES MÍNIMAS Largura (L) Altura (H)

Motor SOMFY cabo 700 mm

Motor SOMFY RTS 800 mm

Motor SOMFY IO 800 mm

Motor ASA cable 700 mm

Motor ASA rádio frequência 800 mm

 CERTIFICAÇÕES

Componentes anticorrosivos e
total resistência à intempérie

 AMPLA GAMA DE COMPLEMENTOS
 COMPLEMENTOS

 • Sensores de vento
 • Botões de acionamento
 • Controlos remotos
 • Possibilidade de integração em domótica

K•LINE 
Tel. (+34) 935 735 320 -Fax (+34) 935 735 321

Calle Diesel, 1 • 08150 Parets del Vallés (Barcelona) - ESPANHA
aluminio@ventanaskline.com

+ (34) 935 735 320Tél.Webwww.janelaskline.com
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