
Systémy
venkovních žaluzii



technické údaje

_ lamely jsou vyrobeny z vysoce kvalitního hliníku
_ lamely jsou k dispozici ve dvou tvarech: C80 a Z90

dostupné barvy lamel

RAL 7016 8019 9005 9006 9016

DB 703 

* Další barvy jsou k dispozici na vyžádání

typ lamely min. šířka [mm] max. šířkaść [mm] max. výška [mm]

C80 500 4 000 4 000

Z90 500 4 000 4 000

rozměry

nabídka 

funkčnost

Venkovní žaluzie umožňují volně ovládat a regulovat množství slunečního světla dopadajícího do interiéru budovy. Venkovní žaluzie 
lze zvedat a spouštět a měnit úhel lamel, což umožňuje volbu vhodné úrovně zastínění regulovat nejen přívod tepla, ale také pří-
stup světla do interiéru budovy. Žaluzie mění vzhled fasády a dodávají jí zajímavý a moderní charakter. Jsou dekorativním prvkem 
a zároveň zvyšují standard budovy. Široká škála nabízených žaluzií, zajímavý tvar a dostupné barvy výrobků zajišťují jejich estetický 
vzhled, zatímco možnost volby pohonu a použití povětrnostních senzorů navíc zvyšuje funkčnost systému.

ovládání

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

Venkovní žaluzie
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C80    

Z90

Kvalita a stálost barev jsou zaručeny certifikáty: Qualicoat 1518, Qualideco PL-0001, Qualanod 1808.

Venkovní žaluzie jsou moderní a elegantní zastínění oken nebo dveří montované na vnější stranu 
budov. Představují dokonalou bariéru proti nadměrnému slunečnímu záření. Umožňují regulovat příliv 
světla a tepla do místnosti. Kromě praktických výhod mohou být fasádní žaluzie i estetickou ozdo-
bou budovy. Vyznačují se jednoduchým a moderním designem a jsou určeny pro budovy s velkými 
okenními plochami nebo prosklenými fasádami.

přednosti našeho řešení

RAL 7016i 8019i 9005i 9006i 9016i

DB 703T 

dostupné barvy boxů a vodicích lišt z palety Aliplast
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_ žádné viditelné montážní šrouby na vodicích lištách a  na boxu

_ snadná a rychlá instalace

_ různé varianty vodicích lišt

_ plynulé ovládání žaluzie (otevírání a zavírání) v rozsahu 90o 180O což umožňuje pohodlné a individuální nastavení stupně pronikání 

světlado místnosti. 

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

strukci, 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
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Venkovní žaluzie C80

specifikace výrobku

pohon

_ venkovní žaluzie mohou být vybaveny elektrickým pohonem, který umožňuje libovolně ovládat žaluzie a úhel sklonu lamel. Pokud 
jsou žaluzie vybaveny pohonem, pohybují se jemně a lamely se dokonale polohují, modulují světlo a regulují úroveň oslunění míst-
ností uvnitř domu. Pomocí špičkových automatizačních systémů (v nabídce jsou pohony Somfy a dalších výrobců) můžeme žaluzie 
ovládat z počítače, chytrého telefonu nebo tabletu.
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Venkovní žaluzie adaptační/fasádní 
C80

Venkovní žaluzie/podomítková

C80

Venkovní žaluzie/adaptační

C80

technické údaje

_ lamely jsou vyrobeny z vysoce kvalitního hliníku
_ tvar lamel - průřez ve tvaru písmene C
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C80    

Venkovní žaluzie 
– dokonalé řešení pro náročné  

SYSTÉMY venkovních žaluzii

_ 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.
_ standardní barva pro žaluzie s lamelou C80: antracitová (RAL 7016), hnědá/sépiově hnědá (RAL 8014), stříbrná (RAL 9006), bílá 

(RAL 9016), strukturální antracit (DB 703), tmavě hnědá 8019, černá (RAL 9005) - povrchová úprava s vysokou odolností proti 
povětrnostním vlivům

_ maximální rozměr: 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

Systémy venkovních žaluzii
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Venkovní žaluzie Z90 Venkovní žaluzie/adaptační
/ fasádní / Z90

Venkovní žaluzie/podomítková 

Z90

Venkovní žaluzie/adaptační 

Z90

specifikace výrobku

pohon

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

technické údaje

_ lamely jsou vyrobeny z vysoce kvalitního hliníku
_ tvar lamel - průřez ve tvaru písmene Z

80

11
,3

93,2

12
,9Z90

SYSTÉMY venkovních žaluzii

Jednoduchý a moderní
design _ 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 

Systémy venkovních žaluzii
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typ vodicí lišta

podomítková vodící lišta N91

podomítková

typ vodicí lišta

podomítková vodící lišta N91

podomítková

Systémy venkovních žaluzii
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opcja: podtynkowa
prowadnica: prowadnica 91 + poszerzenie
okno zlicowane z murem

opcja: podtynkowa
prowadnica: prowadnica 91 + poszerzenie
okno zlicowane z murem

typ vodicí lišta

podomítková vodicí lišta N91 + rozšíření

okno lícující se stěnou

typ vodicí lišta

podomítková vodicí lišta N91 + rozšíření

okno lícující se stěnou

Systémy venkovních žaluzii
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typ vodicí lišta

podomítková podomítková vodicí lišta Z34

vysunuté okno

typ vodicí lišta

podomítková podomítková vodicí lišta Z34

vysunuté okno

Systémy venkovních žaluzii



14 |   | 15

opcja: podtynkowa
prowadnica: prowadnica podtynkowa
okno zlicowane z murem

opcja: podtynkowa
prowadnica: prowadnica podtynkowa
okno zlicowane z murem

typ vodicí lišta

podomítková podomítková vodicí lišta Z34

okno lícující se stěnou

typ vodicí lišta

podomítková podomítková vodicí lišta Z34

okno lícující se stěnou

Systémy venkovních žaluzii
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opcja: adaptacyjna
prowadnica: prowadnica 91
okno zlicowane z murem

opcja: adaptacyjna
prowadnica: prowadnica 91
okno zlicowane z murem

typ vodicí lišta

adaptační vodicí lišta N91

okno lícující se stěnou

typ vodicí lišta

adaptační vodicí lišta N91

okno lícující se stěnou

Systémy venkovních žaluzii
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A3.1
A4.1

opcja: adaptacyjna
prowadnica: D22
okno zlicowane z murem

typ vodicí lišta

adaptační vodicí lišta D22

okno lícující se stěnou

typ vodicí lišta

adaptační vodicí lišta D22

okno lícující se stěnou

A3.2
opcja: adaptacyjna
prowadnica: D22
okno zlicowane z murem

Systémy venkovních žaluzii
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typ vodicí lišta

adaptační vodicí lišta D22

okno lícující se stěnou

typ vodicí lišta

adaptační vodicí lišta D22

okno lícující se stěnou

A3.1
A4.1

opcja: adaptacyjna
prowadnica: D22
okno zlicowane z murem

A4.2
opcja: adaptacyjna
prowadnica: D22
okno zlicowane z murem

Systémy venkovních žaluzii
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typ vodicí lišta

adaptační vodicí lišta lanková

okno lícující se stěnou

typ vodicí lišta

adaptační vodicí lišta lanková

okno lícující se stěnou

Systémy venkovních žaluzii
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rozšíření vodicí lišty N91

vodicí lišta N911

2

1

2

způsob montáže krytu vodicí lišty instalace 

základna vodicí lišty N91 1

2

instalace vodítka čepu žaluzie 3

1

2

3

Systémy venkovních žaluzii
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řez systémemC80 řez systémemZ90

vodicí lišta  N91

podomítková vodicí lišta Z34

vodicí lišta s distanční podložkou D22

centrální vodicí lišta s distanční podložkou D40
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Kontakt

Ing. Rostislav Sýkora

(r.sykora@aliplast.cz)

+420 731 180 912

Radek Sýkora

(radek.sykora@aliplast.cz)

+420 731 715 522

Zenon Kaleta

(zenon.kaleta@aliplast.cz)

+420 603 771 686

Leoš Němec

(leos.nemec@aliplast.cz)

+420 608 415 687

www.sunfas.cz


