BAMBUSOVÉ

19.4.2007

9:38

Stránka 1

Vnitřní žaluzie

Venkovní žaluzieDřevěné
C-80 žaluzie s bambusovou lamelou
Dřevěné žaluzie jsou jedním z nejnovějších prvků
na trhu stínění. Trend užití přírodních materiálů
si nachází stále více příznivců. Bambus je travina,
jejíž neobyčejné vlastnosti a vzhled se daří zúročit
při výrobě nábytku i podlah, a nejnověji i při výrobě
žaluzií. Vysoký obsah křemíku zaručuje pružnost
a tvrdost. Čtyřnásobné válcované lakování s dvojitou povrchovou „anti UV" úpravou zaručují dlouhodobou stálobarevnost.
Lamela pro výrobu žaluzií je tenká (tenčí než podobná použitá pro výrobu dřevěných žaluzií), lehká, neuvěřitelně pružná a přitom tvrdá a odolná. Nejde
o masiv. Lamela vzniká lepením bambusových
štěpů, kterým je docíleno maximální tvarové odolnosti proti zkroucení „do vrtule". Jemné tónování
odstínů jednotlivých lamel a drobné povrchové
nerovnosti materiálu dávají žaluzii kouzlo přírodního
prvku interiéru. K tomu přispívá i jemně prosvítající
kresba bambusových štěpů a jejich spojení, která
se objeví při natočení lamel proti přímému slunci.

Dřevěné žaluzie
s bambusovou lamelou

Malý nábal lamel a exkluzivní vzhled dávají těmto
žaluziím velkou šanci uplatnit se při tvoření moderních interiérů. (obr.1,2,3)
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Vnitřní žaluzie

Dřevěné žaluzie s bambusovou lamelou
Žaluzie EURO 25 je určená pro instalaci do křídel dřevěných eurooken a plastových oken. Montáž lze provést do
zasklívací lišty s krytím montážních držáků širokou elegantní lištou. Žaluzie jsou standardně dodávány s bočním
silonovým vedením, které zabraňuje jejím pohybům při
vyklopení okna. Pro komfortní ovládání žaluzie je použit
osvědčený systém převodovky a řetízku. (obr.1)
Žaluzie COMFORT 25 je určená pro instalaci na stěnu,
strop nebo na okenní křídlo. Nejvýhodnější je montáž na
stěnu nad okenní výklenek, kdy při vytažení žaluzie nedochází ke snížení výhledu z okna. I zde je použita boční fixace silonovou strunou. Horní profil je krytý uzavřenou garnýží. Pro komfortní ovládání žaluzie je použit osvědčený
systém převodovky a řetízku. (obr.2)
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Žaluzie COMFORT 50 je určená pro zastínění větších
ploch. Její konstrukce a užití jsou podobné jako u žaluzie
COMFORT 25, pouze místo lamel o šířce 25 mm jsou
z důvodu požadavku na větší tuhost použity lamely s šířkou 50 mm. Ovládání pomocí převodovky a řetízku zaručí
i při velkých rozměrech lehkou manipulaci. Horní profil
je krytý širokou uzavřenou garnýží. (obr.3)
Všechny typy bambusových žaluzií jsou dodávány
v 6-ti odstínech dřeva.

2

Extra: Uvedené žaluzie je možno opatřit elektromotorem,
který lze ovládat klasicky kabelem, popřípadě dálkově.
V tomto případě je nutná instalace trafa.
Žaluzie EURO 25 a COMFORT 25
Výška paketu složených žaluzií = mechanika 4cm + 10%
výšky žaluzie (nejmenší paket u přírodních žaluzií).
Lamela: 25 x 1,5 mm
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Typ

max. šířka

max. výška

EURO 25

1,8 m

3m

COMFORT 25

1,8 m

3m

COMFORT 50

2m

3m

Váš montážní partner
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