Vonkajšie žalúzie Z-90

VONKAJŠIE ŽALÚZIE Z-90

HLAVNÉ VÝHODY

Vonkajšie žalúzie typu Z sú technicky najdokonalejším typom vonkajších žalúzií.

»»

je uzamykateľná

»»

má vysokú schopnosť tienenia

»»

má bezhlučný chod a tesnenie eliminujúce

Vonkajšie žalúzie Z-90 majú veľmi moderný tvar
písmena Z, ktorý umožňuje kvalitné uzavretie
lamiel. Sú funkčné a účelné a ich funkcionalistický strohý tvar sa výborne hodí do moderných
exteriérov. Tieto žalúzie veľmi dobre zatienia
interiér a vďaka zavalcovanému tesneniu taktiež
skvele eliminujú hluk. Technologická špička spojená so strohým minimalistickým designom - to
je žalúzia Z-90.

vonkajší hluk
»»

lamely sú veľmi pevné

»»

môžete zvoliť ovládanie kľukou alebo motorom

Viac na www.zaluzie-neva.sk

Z-90

Spojka rebríčka
z nehrdzavejúcej ocele výrazne zvyšuje
životnosť vonkajšej žalúzie.

Horný profil
v dvoch prevedeniach (extrudovaný hliník alebo pozinkovaný plech) je otvorený smerom dolu:
»» umožňuje prístup ku všetkým komponentom,
»» nedochádza k usadzovaniu nečistôt a iných prekážok,
»» umožňuje bezproblémové posunutie napr. prevodoviek.

Háčiky lamiel
Lamely sú k rebríčku pripevnené
otvárateľnými háčikmi, ktoré umožňujú jednoduchú výmenu ktorejkoľvek
lamely (umožňuje opravu na mieste).

Eliptický vodiaci kovový kolík
striedavo umiestnený na lamele
redukuje vonkajší hluk a hlučnosť
vetra na minimum

Kvalitná textilná páska
V našej výrobe používame 8mm textilnú pásku švajčiarskej výroby, jedná
sa o komponent v najvyššej dostupnej
kvalite na európskom trhu.
Zaoblený otvor
pre textilnú pásku
zaručuje bezpečný prechod textilnej
pásky bez možnosti poškodenia, a
to po celú dobu životnosti žalúzie.

ŠTANDARDNÉ FARBY LAMIEL

Farebné zladenie komponentov
(rebríček, textilná páska, vodiaci kolík)
»» pre svetlé odtiene lamiel používame sivé komponenty
»» pre tmavé odtiene používame čierne komponenty

ZÁKLADNÉ TECHNICKÉ PARAMETRE
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Štandardné farby skladom,
ostatné na objednávku.

Minimálna šírka

Maximálna plocha

kľuka

400 mm

9 m2

motor

600 mm

20 m2

Max. šírka žalúzií

5000 mm

Max. výška žalúzií

5000 mm

Max. šírka spojených žalúzií
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8 bm (ovládanie motorom)

