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Venkovní žaluzie C-80
Venkovní žaluzie C-80 a F-80 představují stále užívanější
způsob venkovního stínění administrativních budov, škol,
nemocnic, výrobních objektů a moderních rodinných
domů. Tyto žaluzie zadržují sluneční záření již vně objektu
a tím zabraňují nepříjemnému přehřívání interiéru.

Šířka lamely u typu C-80 i F-80 je shodně 80 mm. Žaluzie
typu C-80 se skládá z hliníkových lamel ve tvaru písmene
C (viz Profil lamely C-80) a lze ji díky větší pevnosti použít
pro větší plochy. Hliníkové lamely žaluzie F-80 jsou ploché
(viz Profil lamely F-80), díky čemuž je zaručena podstatně
menší výška nábalu stažené žaluzie než u jiných typů.

Při vytažení je žaluzie schována za krycí plech, který barevně
splývá s fasádou nebo v kontrastní barvě působí jako
výrazný architektonický prvek. Při náhlých poryvech větru
brání pohybu žaluzie boční vedení lamel řešené hliníkovými
vodícími lištami nebo ocelovými lanky. Rozsáhlý program
nosných prvků venkovních žaluzií umožní dokonalou mon-
táž. Žaluzie typu F-80 je také vhodná pro montáž do 
překladu Heluz.

Ovládání žaluzie může být řešeno klikou nebo elektro-
motorem. Pro motorické ovládání nabízíme celou řadu
ovladačů a elektropříslušenství, jako je např. sluneční či větrná
automatika, elektronické spínací hodiny nebo různé přijí-
mače a vysílače dálkového ovládání.

Žaluzie jsou standardně dodávány v deseti základích bar-
vách, nejoblíbenější variantou zůstávají různé odstíny
stříbrné a šedé. (obr. 1)

Díky svémů atraktivnímu vzhledu jsou venkovní žaluzie
využívány také jako architektonický prvek fasády. (obr. 2)

Venkovní žaluzie efektivně regulují teplotu a světlo v míst-
nosti, díky čemuž zaručují na jižní straně budov příjemné
klima po celý den. (obr. 3)
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Technická data

Typ min. šířka max. šířka max. výška max. plocha

C-80 ovládání klikou 0,5 m 4 m 4 m 9 m2

C-80 ovládání motorem 0,6 m 4 m 4 m 16 m2

F-80 ovládání klikou 0,5 m 3,5 m 4 m 9 m2

F-80 ovládání motorem 0,6 m 3,5 m 4 m 9 m2

C-80, F-80 spojené žaluzie 36 m2

Držitel certifikátů ČSN EN ISO 9001, ISO 14001

Profil lamely C-80 Profil lamely F-80




