
Venkovní žaluzie Z90 

Fasádní žaluzie jsou moderní a elegantní zastí-
nění oken nebo dveří montované na vnější stra-
nu budov. Představují dokonalou bariéru proti 
nadměrnému slunečnímu záření. Umožňují re-
gulovat příliv světla a tepla do místnosti. Kromě 
praktických výhod mohou být fasádní žaluzie i 
estetickou ozdobou budovy. Vyznačují se jed-
noduchým a moderním designem a jsou určeny 
pro budovy s velkými okenními plochami nebo 
prosklenými fasádami.

přednosti našeho řešení

_ žádné viditelné montážní šrouby na kolejnicích  
i na kazetě.

_ snadná a rychlá instalace
_ k dispozici jsou různé varianty vodících lišt
_ plynulé ovládání žaluzie (otevírání a zavírání)  

v rozsahu 90o a 180o pro pohodlné a individuální 
nastavení míry pronikání světla do interiéru

nabídka

_ k dispozici jsou dva typy žaluzií: podomítkové a adaptační
_ podomítkové  žaluzie: 2 typy vedení / skryté Z34 / skryté v zateplení / nezakryté vedení N91, montované přímo na okenní konstrukci, 

s možností použití rozšířovacího profilu / lanko, plného vedení N91 a vedení na distančních podložkách D22
_ adaptační žaluzie: 3 typy vedení: lankové vedení, plné vedení pod omítku a vedení na distančních podložkách

technické údaje

01 _tvar lamely Z90
02_lamela Z90 s těsněním Z90    

dostupné barvy lamel
RAL 7016 8019 9005 9006 9016

DB 703 

RAL 7016i 8019i 9005i 9006i 9016i

DB 703T 

dostupné barvy boxů a vodících lišt z palety Aliplast

Typ lamely min. šířka [mm] max. šířka [mm] max. výška [mm]

Z90 500 4 000 4 000
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* Další barvy jsou k dispozici na vyžádání Kvalita a stálost barev jsou zaručeny certifikáty: Qualicoat 1518, Qualideco PL-0001, Qualanod 1808.



pohon

_ box se skládá z lisovaných profilů a opláštění
_ typizované rozměry boxů: 220, 270, 320, 350 mm / nestandardní rozměry - individuální objednávka
_ lamely jsou střídavě vybaveny "vodítkem lamel”
_ textilní pás - pás je vyroben ze speciálních textilních materiálů
_ žebřík z šedého nebo černého polyesteru odolného proti povětrnostním vlivům a ultrafialovému záření
_ maximální rozměry: 4 000 x 4 000 mm
_ 4 velikosti boxů: až do celkové výšky:
   220 – 1 993 mm / 270 – 2 991 mm / 320 – 4 000 mm / 350 – > 4 000 mm

_ venkovní žaluzie mohou být vybaveny elektrickým pohonem, který umožňuje volné ovládání žaluzií a úhlu lamel; pokud jsou žaluzie 
vybaveny pohonem, pohybují se jemně, lamely se dokonale polohují, modulují světlo a řídí úroveň oslunění místností uvnitř domu.
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ovládání

_ kabelové nebo rádiové ovládání
_ kompatibilita se systémem povětrnostních čidel
_ možnost připojení žaluzii k inteligentnímu systému řízení domu

specifikace výrobku
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