gördülékeny árnyékolás
-zsalúzia rendszerek-

ZSALÚZIA

A zsalúziák a reluxák kültéri változatai.
Mozgatásuk az épület belsejéből történik, a
lamellák felhúzására és forgatására hajtókaros
vagy motoros megoldást kínálunk. Alkatrészei az
időjárási viszontagságoknak ellenállnak
A napsugarak a nagy üvegfelületeken
keresztül rendkívül gyorsan felmelegítik a
belső tereket. Belső árnyékolókkal hatékonyan
nem védekezhetünk a napsugarak melegítő
hatása ellen, a megoldást a külső árnyékolók
jelenthetik. A külső árnyékolók hatékonyan
visszaverik a napsugarakat, illetve az árnyékoló
mögötti légáramlat hűti az üvegfelületet.

Méretei:
Maximális szélessége: 4 méter
Maximális magassága: 4 méter

SZÍNEK:

A lamellák felületei lakozottak, VSR színsor
alapján választhatóak. A VSR színsor megfelelői
beazonosíthatóak a RAL színmintában.

Extra felszerelések:
-Rádió vezérlés
-Szélérzékelő
-nafény érzékelő

C-80

Az C-80 zsalúziák 80 mm széles,
billenthető és felhúzható lamellákkal készülnek.
A lamella merevségét alakos peremezéssel „C”
formára alakítással fokozzuk. A peremezésnek
köszönhetően a lamellák szélállósága megnő, így
kiválóan alkalmas nagyobb szélességű árnyékolók
készítésére is.
A lamellák megvezetésére sínes vagy sodronyos
megoldást kínálunk. A motoros zsalúziák szél,
fény, esőérzékelőkkel vezérelhetőek. Nagyobb
épületek esetén, épületvezérlési rendszerrel
a fűtési és hűtési költségek jelentősen
csökkenthetők.

Szerkezet méret:
széleségge max.: 4 méter
magassága max.: 4 méter
Mozgatása:
10m2-ig kézi mozgatással is megoldható.
24m2-ig motoros (kuplongos)
Csomag magasága:
12cm + zsalúzia magassága/15

Z-90

A Z-90 zsalúziák 90 mm széles,
billenthető és felhúzható lamellákkal készülnek. A lamellák merevségét alakos peremezéssel „Z” formára alakítással fokozzuk. Tetszetős,
alakjukkal dizájnos, változatos homlokzati felületek hozhatóak létre.
A „Z” formájú speciális kialakítás kiváló belső helyiségek sötétítésére,
hiszen a lamellák geometriájának köszönhetően sokkal jobb záródást
biztosítanak a régebbi „C” lamellás típushoz képest. Az alsó élbe a profi
lozás során UV stabil gumicsík kerül, hogy a záródás tökéletesebb legyen, és az egymáshoz érő lamellák zajhatását minimalizáljuk.
Minden lamella speciális alumínium
ötvözetből, különleges eljárással beleégetett festéssel készül, így képes a legszélsőségesebb időjárási körülményeknek
is hosszú ideig ellenállni.
Szerkezet méret:
széleségge max.: 4 méter
magassága max.: 4 méter
Mozgatása:
10m2-ig kézi mozgatással is megoldható.
24m2-ig motoros (kuplongos)
Csomag magasága:
9,5cm + zsalúzia magassága/12,5

S-90

Az S-90 zsalúziák 90 mm széles billenthető és felhúzható lamellákkal
készülnek. A lamellák merevségét alakos peremezéssel, és „S” formára
alakítással fokozzuk. Tetszetős, alakjukkal dizájnos, változatos homlokzati felületek hozhatók létre. Az „S” formájú speciális kialakítás
kiváló belső helyiségek sötétítésére, hiszen a lamellák geometriájának
köszönhetően sokkal jobb záródást biztosítanak a régebbi „C” lamellás
típushoz képest. Az alsó élbe a profi lozás során UV stabil gumicsík
kerül, hogy a záródás tökéletesebb legyen, és az egymáshoz érő
lamellák zajhatását minimalizáljuk. Minden
lamella speciális alumínium ötvözetből,
különleges eljárással beleégetett festéssel
készül, így képes a legszélsőségesebb
időjárási körülményeknek
is hosszú ideig ellenállni.
Szerkezet méret:
széleségge max.: 4 méter
magassága max.: 4 méter
Mozgatása:
10m2-ig kézi mozgatással is megoldható.
24m2-ig motoros (kuplongos)
Csomag magasága:
9,5cm + zsalúzia magassága/12,5

F-80

Az F-80 zsalúziák 80 mm széles, billenthető és felhúzható lamellákkal
készülnek. A helytakarékosabb F80 peremezetlen síklamellás megoldásnál a felhúzott lamellák kisebb helyen gyűjthetők. A szél erőhatására ezek
a lamellák deformálódhatnak, de magasabban ötvözött alapanyaguknak
köszönhetően rugalmasabbak peremezett társaiknál, így deformálódás
esetén a lamellákat ért erőhatás megszűnésével, azok könnyen visszanyerik
eredeti alakjukat. A lamellák sodronyos megvezetésűek. A sínes megvezetés nem ajánlott, hiszen az oldalvezető elemek vastagsága nagyobb
gyűjtési magasságot eredményez, amely a flat lamella előnyeit rontaná.
A motoros zsalúziák szél, fény, esőérzékelőkkel vezérelhetőek.
Nagyobb épületek esetén, épületvezérlési
rendszerrel a fűtési és hűtési költségek
jelentősen csökkenthetők.
Szerkezet méret:
széleségge max.: 4 méter
magassága max.: 4 méter
Mozgatása:
10m2-ig kézi mozgatással is megoldható.
24m2-ig motoros (kuplongos)
Csomag magasága:
10cm + zsalúzia magassága/30
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