Venkovní žaluzie C-80

VENKOVNÍ ŽALUZIE C-80

HLAVNÍ VÝHODY

Venkovní žaluzie C-80 mají klasický, obloučkový
tvar do písmene C s oboustranně zpevněnými
okraji.

»»

má velmi dobrou schopnost stínění

»»

má velmi tichý chod

»»

umožňuje překlápění lamel na obě strany

»»

je odolnější vůči větru díky zpevněným okrajům

»»

můžeme zvolit ovládání klikou nebo motorem

»»

máme varianty pro vedení lamel (vodící lanko/

Dokáží odstínit vysoké procento slunečního záření
a zabraňují tak přehřívání interiéru. Těsnění ve
vodících profilech umožňuje jejich tichý chod.
Varianty s vedením ve vodících profilech mají větší
odolnost v silném větru a tím i menší hlučnost
v porovnání s žaluziemi vedenými na lanku.

vodící profil)

Více na www.nevapv.cz

C-80

Spojka žebříčku
z nerezavějící oceli výrazně zvyšuje
životnost venkovní žaluzie.

Horní profil
ve 2 provedeních (extrudovaný hliník nebo pozinkovaný
plech) je otevřený směrem dolů:
»» umožňuje přístup ke všem komponentům,
»» nedochází k usazování nečistot a jiných překážek,
»» umožňuje bezproblémové posunutí např. převodovek.

Plastový vodící kolík
je vyrobený z vysoce pevného
a odolného plastu a není přinýtován
k lamele, proto ho lze v případě
nutnosti snadno vyměnit.

Kvalitní textilní páska
V naší výrobě používáme textilní
pásku 8 mm švýcarské výroby, jedná
se o komponent v nejvyšší kvalitě
dostupné na evropském trhu.

Zapertlovaný otvor
pro textilní pásku
zaručuje bezpečný průchod textilní
pásky bez možnosti poškození, a to
po celou dobu životnosti žaluzie.

STANDARDNÍ BARVY LAMEL

Barevné sladění komponentů
(žebříček, textilní páska, vodící kolík)
»» pro světlé odstíny lamel používáme šedé komponenty
»» pro tmavé odstíny lamel používáme černé komponenty

ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ PARAMETRY
Typ ovládání
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Standardní barvy skladem,
ostatní na objednávku.

Minimální šířka

Maximální plocha

klika

400 mm

9 m2

motor

600 mm

20 m2

Max. šířka žaluzií

5000 mm

Max. výška žaluzií

5000 mm

Max. šířka spojených žaluzií

8 bm (ovládání motorem)
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