VENKOVNÍ ŽALUZIE

Venkovní žaluzie
Venkovní žaluzie představují moderní a efektivní
způsob stínění. V současné době jsou nejpoužívanějším způsobem venkovního stínění.

Umožňují větrání otevřeným oknem a zároveň
díky naklopení lamel ponechávají možnost
regulovat množství světla v interiéru.

„úèinná
tepelná ochrana
budov“

2

Venkovní žaluzie Z–70

Venkovní žaluzie pøedstavují jeden
z nejlepších zpùsobù ochrany proti slunci
Venkovní žaluzie zachycují přebytečné teplo od slunce na venkovní straně budovy. Dokážou tedy výrazně

snížit teplotu v interiéru i bez použití
nákladné klimatizace. Ta bývá příčinnou astmatu nebo alergické rýmy

až u 8 % dětí. Použitím venkovních
žaluzií vytváříte příjemné a přitom
zdravé prostředí pro své blízké.

Jednotlivé typy venkovních žaluzií
se liší především tvarem a šířkou
lamely, uložením horního nosiče do
fasády, typem ovládání a způsobem
bočního vedení lamel. Naklápěním
lamel venkovních žaluzií regulujete
podle potřeby průnik denního světla
a slunečních paprsků do místnosti.
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Široká nabídka Climax
nabízí 9 typù lamel
světová špička v nabídce venkovních žaluzii • zesílená lamela
tloušťky 0,6 mm zajišťuje větší pevnost • celokovový mechanismus
s dlouhou životností skrytý ve vodících lištách • dokonalé dovření
žaluzie • důmyslný bezpečnostní systém proti přimáčknutí
předmětů • lehce vyměnitelné lamely při případném poškození
• 23 základních barev

Z–90 Noval

• lamela ve tvaru Z • šířka lamely 90 mm • výrazné prolisy
na lamele pro docílení vysoké stability • vložené těsnění pro
dokonalé dovření • nízká výška stažené žaluzie • 24 základních
barev pro možnost sladění s jakoukoliv fasádou

Z–70

• lamela ve tvaru Z • šířka lamely 70 mm pro docílení jemnějšího
vzhledu • výrazné prolisy na lamele pro docílení vysoké stability
• vložené těsnění pro dokonalé dovření • 8 základních barev

T–80

• lamela ve tvaru T • šířka lamely 80 mm • dokonalé dovření
• nízká výška stažené žaluzie • 24 základních barev pro možnost
sladění s jakoukoliv fasádou
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Protal
www.zaluzie-protal.cz
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C–80

• lamela ve tvaru C • šířka lamely 80 mm • pevné lemy na krajích
lamely zajišťují vysokou stabilitu • 24 základních barev pro možnost
sladění s jakoukoliv fasádou

C–80 Vental

• lamela ve tvaru C • šířka lamely 80 mm • pevné lemy na
krajích lamely zajišťují vysokou stabilitu • ﬁxace lamel na žebříček
pomocí háčků • 5 základních barev

C–60

• lamela ve tvaru C • šířka lamely 60 mm • pevné lemy na
krajích lamely zajišťují vysokou stabilitu • větší nábal než u lamely
C - 80 • 5 základních barev

F–80

• lamela ve tvaru C • šířka lamely 80 mm • lamela bez lemů
na okrajích nízké • nízká výška stažené žaluzie • 6 základních
barev

EXT–50

• lamela ve tvaru C • šířka lamely 50 mm • lamela bez zpevněných
lemů na okrajích • nízká výška stažené žaluzie • žaluzie určená
převážně pro menší plochy • 14 základních barev
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Venkovní žaluzie jsou originálním a funkèním
doplòkem moderních fasád
Vyrábíme mnoho provedení, která umožňují jejich instalaci různými způsoby

6

Celokovová žaluzie PROTAL

„zvyšují komfort
Vašeho bydlení“
Venkovní žaluzie Z–90 Noval
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Možnosti umístìní venkovních žaluzií
Bez krytí
horního nosiče

S krytem
z hliníkového plechu

V samonosném provedení
COMFORT systém

Horní nosič je umístěn v okenním výklenku a je viditelný stejně tak, jako
kotvící prvky.

Hliníkový krycí plech zakrývá horní
nosič i svazek lamel a při vytažení
žaluzie je chrání před povětrnostními vlivy, barvu lze sladit s barvou
žaluzií nebo fasády.

Používá se tam, kde není možnost
na budovu uchytit horní nosič, žaluzie je v tomto případě kotvena pouze přes vodící lišty do ostění.
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V podomítkové
schránce

V nadokenním
překladu HELUZ

V roletovém hliníkovém
boxu ALUKON

Schránka se žaluzií je určena pro
zaomítání a není na fasádě budovy vidět. V naší nabídce je více typů
schránek.

Speciální stavební překlad určený
pro umístění venkovních žaluzií slouží jako standardní nosný překlad.
Žaluzie do nich lze montovat i po
dokončení stavby.

Venkovní žaluzie je umístěna v boxu
a jako jeden celek se instaluje na
budovu. Volitelně může obsahovat
integrovanou rolovací síť proti hmyzu. V nabídce jsou různé tvary boxů,
např. hranatý nebo kulatý.
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Své venkovní žaluzie mùžete ovládat
buï klikou, nebo motorem
V pøípadì použití motoru mùžete využít širokou nabídku ovladaèù a øízení

„regulace sluneèního
svitu se Vám stane
zábavou“
10

Dálkové ovládání

Dálkové ovládání

IO – homecontrol

Nástěnný dálkový ovladač,
kterým můžete ovládat jednotlivé žaluzie.

Přenosný dálkový ovladač, kterým
můžete ovládat jednotlivé žaluzie,
skupiny žaluzií nebo jinou stínicí
techniku či garážová vrata.

Inteligentní systém pro ovládání venkovních
žaluzií a dalších domovních zařízení,
který Vám usnadní život a zvýší komfort
z hlediska bezpečnosti a energetické
hospodárnosti.

Bezdrátové
spínací hodiny

Sluneèní a vìtrné èidlo

Stačí jednoduše nastavit čas
a žaluzie se budou podle Vašeho
požadavku automaticky zavírat
nebo otevírat.

Chrání Vaše žaluzie před poškozením
extrémně silným větrem. Sluneční čidlo
ochrání interiér před nežádoucím vlivem
slunečního záření tím, že spustí žaluzii.
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Vyberte si z naší další nabídky

VENKOVNÍ ŽALUZIE

VNITŘNÍ ŽALUZIE

VNITŘNÍ LÁTKOVÉ STÍNĚNÍ

MARKÝZY

VENKOVNÍ ROLETY

SÍTĚ PROTI HMYZU

PERGOLY A ZIMNÍ ZAHRADY

SVISLÉ FASÁDNÍ CLONY

• Špičkové komponenty od evropských dodavatelů

Váš partner:

• Největší výrobce žaluzií v ČR
• Nejširší sortiment v ČR
• Síť značkových montážních ﬁrem s jistotou záručních i pozáručních servisů

Více informací naleznete na www.climax.cz

02/2017

• Vše se 4letou prodlouženou zárukou

