Vonkajšie žalúzie C-65

VONKAJŠIE ŽALÚZIE C-65

HLAVNÉ VÝHODY

Vonkajšie žalúzie C-65 majú klasický, oblúkový
tvar písmena C s obojstranne spevnenými okrajmi.

»»

má veľmi dobrú schopnosť tienenia

»»

má veľmi tichý chod

»»

umožňuje preklápanie lamiel na obidve strany

»»

je odolnejšia voči vetru vďaka spevneným okrajom

»»

môžete zvoliť ovládanie kľukou alebo motorom

»»

máme varianty pre vedenie lamiel (vodiace lanko/

Dokážu zatieniť vysoké percento slnečného žiarenia
a zabrániť tak prehriatiu interiéru. Tesnenie vo vodiacich profiloch umožňuje ich tichý chod. Varianty s
vedením vo vodiacich profiloch majú vyššiu odolnosť
v silnom vetre a tým i menšiu hlučnosť v porovnaní
so žalúziami vedenými v lankách.

vodiaci profil)
»»

vďaka úzkej lamele sa hodí do miest s užším ostením

Viac na www.zaluzie-neva.sk

C-65

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.

Plastový vodiaci kolík
je vyrobený z vysoko pevného a
odolného plastu a nie je prinitovaný
k lamele, preto je možné ho ľahko
vymeniť.

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
Typ ovládania

010

110

140

130

140H

220

716

240

780

330

907

910

071

Minimálna šírka

Maximálna plocha

kľuka

400 mm

9 m2

motor

600 mm

20 m2

DB703

Štandardné farby skladom, ostatné na objednávku.

Max. šírka žalúzií

5000 mm

Max. výška žalúzií

5000 mm

Max. šírka spojených žalúzií
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8 bm (ovládanie motorom)

