
C80 je  najlacnejším prevedením vonkajších žalúzií. 

naklápania lamiel až 175°, je umožnené v chladných slnečných 

Slnečné lúče odrážajúce sa z lamiel do interiéru nám šetria 
náklady na vykurovanie. Odporúčame pre zimné záhrady, 

Lamely vonkajších žalúzií Z90 sú klasickým rieše-
ním moderného minimalistického dizajnu. Hodia sa pre stavby 

ideálne riešenie pre veľké sklenené steny. Integrované 

 

senzory, ktoré chránia žalúzie pred poškodením vplyvom vetra.

S90  vám prináša 

jednoduchá a rýchla, neostáva špina v ostrých záhyboch, ušetríte 
priestor v rámci umiestnenia do prekladu nad okenným otvorom až 

 je najmodernejším riešením, ktoré 

širokú škálu farieb, ovládanie motorom alebo manuálnou kľukou.

lúčov podľa našich individuálnych potrieb. Ako samostat-

-
gancia charakterizujú naše žalúzie. Chránia interiér pred 
nadmerným prehrievaním a samozrejme naše súkromie 
pred nevítanými pohľadmi.



TIENENIE

TIENENIE

OSVETLENIE

Smoove 1 io
Pure Shine

Situo Variation 1 
Pure

Situo 1 
Variation io II

Situo Variation 1 
Iron

Situo 5 
Variation io II

Smoove 1 io
Silver Shine

Smoove 1 io
Black Shine

Diaľkový ovládač s rozhraním intuitívneho dotykového 
displeja pre zlúčenie a ovládanie niekoľkých zariadení 
ako žalúzie, látkové rolety, markízy, či rolety samostatne aj 
spoločne.

-

dvere, okná, rolety, žalúzie, vjazdové brány, garážové brány, kúrenie, 
osvetlenie, monitorovacie kamery a poplašné systémy. 

danie jedného tieniaceho prvku alebo skupiny. 
Dotykové ovládanie. Ovládač a rámček sa vyberajú
samostatne. polohy a naklopí sa do 45°.

NINA DOKOVACIA STANICA

NINA TIMER

Biela - RAL 9003 
WHITE

Svetlá béžová - VSR 240
LICHTBEIGE

Antracit sivá - RAL 7016
ANTRAZITGRAU

Strieborná - RAL 9006
WIESSALUMINIUM

Strieborná tmavá - RAL 9007
GRAUALUMINIUM

Kovová sivá - DB 703
METALICGRAU

Zemitá hnedá - RAL 8028
TERRABRAUN

Bronzová - VSR 780
BRONZE

Tmavá bronzová - IGP 581ME
DUNKEL BRONZE

Akákoľvek RAL

Zabudovanie a farby lamiel 

Možnosti zabudovania

Farby lamiel Možnosti vedenia

Hliníkový krycí plech tvaru L. 
Hrúbka plechu 1,5 mm. Ľubovoľné 
rozmery pre jednotlivé strany. 
Alternatíva s nosičom omietky 
aj bez. Univerzálny krycí plech. 
Riešenie pre novostavbu ako aj pre 
dodatočnú montáž žalúzií.

Hliníkový krycí plech tvaru L 
s horným záhybom. Hrúbka ple-
chu 1,5 mm. Ľubovoľné rozmery 
jednotlivých strán. Použitie pre 
dodatočnú montáž nad okenný 
otvor na vonkajšiu fasádu.

Hliníkový krycí plech tvaru U so 
zadným záhybom. Hrúbka ple-
chu 1,5 mm. Ľubovoľné rozmery 
jednotlivých strán. Alternatíva 
s nosičom omietky aj bez. Ideálne 
riešenie pri zabudovaní žalúzie do 
prekladu, zadný záhyb umožní do-
datočnú montáž siete proti hmyzu.

Hliníkový krycí plech tvaru U. Hrúb-
ka plechu 1,5 mm. Ľubovoľné roz-
mery pre jednotlivé strany. Al-
ternatíva s nosičom omietky aj 
bez. Zadnou stranou prekrývame 
preklad, tým sa vytvára z exteriéru 
príjemný pohľad do krycieho ple-
chu pri naklopení žalúzií 45°.

VL O
Vodiaca lišta žalúzie, ktorá sa montuje na bočné 
ostenie, vodiaca lišta je viditeľná.

VL J
Vodiaca lišta žalúzie, ktorá sa montuje priamo na 
rám okna alebo dverí, pomocou výsuvných alebo 
teleskopických držiakov, vodiaca lišta je viditeľná.

VL D
Vodiaca lišta žalúzie, ktorá sa montuje priamo na 
rám okna alebo dverí, pomocou výsuvných alebo 
teleskopických držiakov, je určená pre kombináciu 
dvoch alebo troch žalúzií.

VL Z
Vodiaca lišta žalúzie, ktorá sa montuje na bočné 
ostenie, pomocou zápustnej lišty, vodiaca lišta je 
zapustená v ostení.

Rohová zostava
Pri rohovej zostave 90°, vodiace lišty sa montujú 

okna alebo dverí, vodiace lišty sú viditeľné.

Lankové vedenie
Lamela žalúzie je vedená pomocou oceľového lan-
ka, ktoré je pogumované a ukotvené na parapetnej 
doske alebo ráme okna či dverí (len ALUŽAL C80).

Krycí plech - KP 1 Krycí plech - KP 2

Krycí plech - KP 4Krycí plech - KP 3


