PROTAL

CELOKOVOVÁ VENKOVNÍ ŽALUZIE

• světová špička v nabídce
venkovních žaluzií
• vysoce kvalitní provedení
zaručuje dlouhou životnost
• promyšlený systém znemožňuje
nadzvednutí pancíře a tím se
význěmně zvyšuje bezpečí
Vašeho domova
• inteligentní systém rozpoznání
překážky při pohybu pancíře
• ucelený design pancíře není
rušen páskami, žebříčky nebo
lanky

PROTAL

...dále o výrobku

Venkovní žaluzie vytváří příjemné
a zdravé prostředí pro Vaše blízké.

celokovová venkovní žaluzie

V současné době představují nejpoužívanější způsob venkovního
stínění. Umožňují větrání otevřeným oknem při zachování možnosti regulace světla.

KONSTRUKCE ŽALUZIE

MEZNÍ ROZMĚRY

» exkluzivní celokovová
venkovní žaluzie

» min. šířka
max. šířka

65 cm
280 cm

» ovládací mechanismus
je skrytý v hliníkových
vodících lištách

» min. výška
max. výška

75 cm
450 cm

» naklápění a vytahování žaluzie zajišťuje chromniklový
řetěz s extrémní životností

» max. plocha
jedné žaluzie 9 m2

LAMELY

BEZPEČNOST

» lamela ve tvaru U se zvýšenou
sílou stěny, splňuje nejvyšší
třídu odolnosti číslo 6

» speciální mechanismus
zabraňuje nechtěnému
přimáčknutí předmětů
pod žaluzií

» lamela je opatřena gumovým
těsněním pro tišší dovírání
» lamely jsou dodávány ve 23
barevných provedeních a díky
důmyslnému mechanismu je
lze kdykoliv lehce vyměnit

» žaluzie je vybavena
speciální pojistkou proti
vytažení a představuje
tak dodatečnou překážku
proti vloupání

VOLITELNÉ DOPLŇKY

OVLÁDÁNÍ

» horní nosič včetně staženého svazku lamel je možno
skrýt pod krycí plech, nebo
do speciálně vytvořeného
podmítkového boxu

» k této žaluzii je dodáván
standartně motorický pohon:
elektromotor 230 V ovládaný
› vypínačem
› řídící automatikou
› dálkovým ovladačem
› chytrá mobilní zařízení
(systém TAHOMA)

» fasáda domu není rušena
kotvícími prvky a působí
velice čistě

Informace uvedené v tomto materiálu jsou čistě informativní. Pro další podrobnosti
o možnostech provedení tohoto výrobku a dalších produktech ﬁrmy SERVIS CLIMAX a.s.
kontaktujte našeho nejbližšího obchodního partnera. Kompletní nabídku, včetně
technické podpory, naleznete na internetových stránkách www.climax.cz

