Vnitřní látkové stínění

VERTIKÁLNÍ ŽALUZIE

Vertikální žaluzie
Vertikální žaluzie jsou nejen účinným stíněním,
ale zároveň designovým doplňkem v každém interiéru.
Lze je použít k zastínění oken, ale také pro rozdělení velkých ploch,
jako jsou kanceláře, haly či prostory ve školách a nemocnicích.
Jsou vhodné i pro zastínění ploch se šikminou!
Vybírat můžete ze široké škály látkových lamel šíře 127 nebo 89 mm,
nebo z plastových lamel šíře 89 mm, které jsou vhodné i do vlhkých prostorů.

Vyrábíme Vaše vnitřní látkové stínění ...
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Vertikální žaluzie
Vyobrazení výrobku

Uložení lamel v horním nosiči

Řetízek ve spodní části lamel

Žaluzie ve stínicí poloze

Popis
Vertikální žaluzie:
•
volně visící lamely uloženy v horním nosiči
•
látkové lamely šíře 127 nebo 89 mm, nebo plastové
lamely šíře 89 mm
•
různé směry stahování lamel
•
komponenty jsou v barvě bílé a šedé
•
jsou vhodné i do prostorů se šikminou
•
lze je použít i pro dvojí výšku (např. u balkonových
oken)
•
může být vybavena ochrannými prvky pro bezpečnost
dětí zamezující uškrcení dítěte
Ovládání:
•
ručně šňůrou, kterým se lamely stahují do stran,
a řetízkem, kterým je možné lamely naklápět a tím
regulovat průnik světla do místnosti

Typy stahování:
•
jednotlivé lamely lze stahovat dle potřeby:
- stahování všech lamel doleva, nebo doprava
- stahování do stran - část lamel se od středu
stahuje doleva, část doprava (tzv. opona),
- stahování do středu - lamely se z krajů stahují
směrem do středu
Lamely:
•
látkové lamely je možné vybírat z několika desítek
druhů a typů látek různých kategorií
•
plastové lamely s možností výběru i s perforací,
které jsou ideální i do vlhkého či prašného prostředí
•
pro zajištění přesné polohy jsou ve spodní části
opatřeny řetízkem

Montáž:
•
jednoduchá montáž na strop nebo na stěnu

Technické údaje

Šikmé provedení

Mezní rozměry vertikální žaluzie

Min.

Max.

Max.
výška
[cm]

Látkové lamely

50

400

400

16

Plastové lamely

50

400

400

16

Šířka [cm]
Materiál lamel

Max.
plocha
[m2]

Žaluzie s jednou šikminou

Žaluzie se dvěmi šikminami

Pro další informace o produktech firmy SERVIS CLIMAX a.s. kontaktujte
našeho nejbližšího obchodního partnera, nebo navštivte www.climax.cz
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