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Rolety » Adaptívne » HLINÍKOVÉ ROLETY

Žalúzie
Dokonalé riešenie na celý rok – úspora energie, bezpečnosť a súkromie

Vlastnosti

1. Rolety namontované na okno alebo na stenu, pri výstavbe domov a v
existujúcich budovách.
2. Sú ideálnou ochranou proti hluku, významne zlepšujú kvalitu života v
dome/byte.
3. Znižujú spotrebu tepelnej energie budovy, znižujú náklady na vykurovanie
alebo klimatizáciu budovy.
4. Vďaka možnosti inštalácií sieťky proti hmyzu sú vynikajúce ako ochrana proti
hmyzu.
5. Zvyšujú úroveň bezpečnosti, predstavujú dodatočná ochranu pred zlodejmi.
6. Možnosť ručného aj automatického ovládania.
7. Široká škála farieb umožňuje dokonalú integráciu do farebnej schémy
budovy, okná atď.

Technická špecifikácia:

1. Tri typy :. 45o, pod omietku 90o a oválna
2. Výška skriniek 137, 165, 180 mm (45o), 139x145, 167x171, 182x190
mm (oválne), 137, 165, 180 mm (pod omietku)
3. Prístup do skrinky pre žalúzie a žalúzie 45o z prednej časti oválu a pre rolety
z dolnej časti, čo umožňuje montáž.
4. Skrinka a lišta je k dispozícii v širokej škále farieb podľa palety RAL
5. Lamele sú ú k dispozícii v 9 rôznych farebných variantoch
6. Použiteľnosť sieťky proti hmyzu z vonkajšej strany.
7. Koncová lišta je k dispozícii v rôznych farebných variantoch podľa palety
RAL.

Technické údaje
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Tri typy :. 45o, pod omietku 90o a oválna
Výška skriniek 137, 165, 180 mm (45o), 139x145, 167x171, 182x190 mm (oválne), 137, 165, 180 mm (pod omietku)
Prístup do skrinky pre žalúzie a žalúzie 45o z prednej časti oválu a pre rolety z dolnej časti, čo umožňuje montáž.
Skrinka a lišta je k dispozícii v širokej škále farieb podľa palety RAL
Lamele sú ú k dispozícii v 9 rôznych farebných variantoch
Použiteľnosť sieťky proti hmyzu z vonkajšej strany.
Koncová lišta je k dispozícii v rôznych farebných variantoch podľa palety RAL.

ovládanie:

1. Manuálne alebo automatické,
2. Ručné: pomocou pásu, kľukou
3. Automatické: diaľkovým ovládaním, kľúčom alebo vypínačom.
4. Možnosť inteligentného ovládanie žalúzií.

Ochrana proti zdvihnutiu ochrany:
1. Pomocou vešiaka blokády,
2. Pomocou manuálneho alebo automatického zámku,
3. Inštaláciou zámku okenného krídla.

