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Lợi ích của ngoại thất Sun Shades
Mặt trời đôi khi đi ra với một sự trả thù mang theo nó ngột ngạt nhiệt và ánh sáng chói chói mắt.
Ngay cả khi nó không phải là mùa hè, mặt trời có thể gây tổn hại. Nó có thể đạt các đồ nội thất
mềm trong một căn phòng và mờ dần họ và nó có thể làm khô các nhà máy. lam chắn nắng Ngoài
ra còn có một sự gia tăng trong các hóa đơn tiện ích vì điều hòa không khí phải được lưu giữ trên.
màu nắng bên ngoài là hữu ích nhất trong cuộc chiến chống tất cả những tác động tiêu cực.
khối nhiệt
Họ hành động như một cuộc phong tỏa sức nóng để nó không bao giờ đạt đến một cửa sổ, mà giữ
nó ra khỏi phòng. Một bóng là một đơn giản, ngay cả bảng điều khiển của vải. Họ có sẵn trong vô số
các mô hình và màu sắc để họ có chức năng cũng như bảo vệ. Như chúng được gắn vào một con
lăn, họ không can thiệp với cách một ngôi nhà trông, một trong hai.
Những phong cách khác
Có một lựa chọn kiểu dệt khác nhau, từ hẹp đến rộng, cung cấp mức độ bảo vệ khác nhau về bao
nhiêu ánh sáng có thể đi qua. Shades giữ ra 50 đến 80 phần trăm của nhiệt và ánh sáng chói của
mặt trời. Đây là trong khi duy trì tầm nhìn để nó vẫn còn có thể nhìn thấy rõ ràng bên ngoài.
lá chắn mặt trời đặc biệt hiệu quả trong phòng mà phải đối mặt với ánh nắng mặt trời trực tiếp
(phía đông vào buổi sáng, phía tây vào buổi tối). Trong những căn phòng như vậy, những người tốt
nhất để đưa lên được những người thực hiện với một loại vải màu tối. lam chắn nắng Nó sẽ chụp
nhiều nhiệt làm cho một phòng mát hơn và sẫm màu hơn. Các dệt của màn hình cũng nên được
đưa vào tài khoản. Vải có kiểu dệt rộng có thêm không gian ở giữa họ và họ cung cấp ít bóng.
Chúng được mô tả là có "yếu tố bóng thấp".
Screens
Một yếu tố khác cần lưu ý là lá chắn của yếu tố màu khác nhau phù hợp hơn với các phòng khác
nhau. Ví dụ, phòng khách là phòng thường xuyên nhất được sử dụng trong nhà, do nó nên được giữ
càng mát càng tốt. Nó cũng có một cái nhìn rất sắc có một dệt trung bình sẽ là đúng. Các nhà bếp
cũng thường xuyên được sử dụng, nhưng nó cũng có thể có ánh sáng càng tốt. Một bóng với một
yếu tố bóng thấp sẽ là lý tưởng. Trong phòng ngủ, ánh sáng nên bị chặn ra càng nhiều càng tốt đặc
biệt là trong những tháng mùa hè khi mặt trời là ra sớm vào buổi tối.
Ánh sáng lọc Shades
Màn hình có giới hạn cho phép phòng để được nhìn từ bên ngoài vào ban đêm. Điều này có thể dễ
dàng được đáp lại bằng một trong hai cách. lam chắn nắng Một lựa chọn là để đi cho một bóng lăn
mà cũng lọc ánh sáng. Một cách khác để đi là để kết hợp các màu với bổ sung thay đồ cửa sổ. Nó có
thể được sử dụng với màn với ánh nắng mặt trời được cán ra khỏi con đường vào ban đêm và những
màn được rút ra.

