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C-80 VENTAL, C-80 / C-80 CC, F-80 
Venkovní žaluzie

Venkovní žaluzie dnes představují nejpoužívanější a nejúčinnější způsob venkovního stínění.

Výhodou je především zachycení slunečního svitu před vstupem do budovy, možnost plynulé 
regulace díky natáčení lamel, dlouhá životnost a možnost motorického ovládání.

Venkovní žaluzie s lamelou ve tvaru C jsou nejčastěji používanou variantou. 
Typ CC umožňuje díky patentovanému řešení skládání lamel nižší nábal. 

Typ F představuje variantu lamely bez zahnutých okrajů, která je díky nízkému nábalu 
lamel vhodná především pro vestavbu do roletových boxů, překladů a podomítkových schránek.

C-80 VENTAL
C-80 / C-80 CC, F-80

Pro další informace o produktech značky CLIMAX kontaktujte nejbližšího 

obchodního partnera CLIMAX nebo navštivte www.climax.cz

Obchodní partner:



Venkovní žaluzie typ C-80 VENTAL, C-80 / C-80 CC, F-80

Umístění venkovních žaluzií

Technické údaje

Popis

Žaluzie:
• boční vedení ve vodících lištách nebo v lanku 
• šířka lamely 80 mm

Lamela:
• C-80 VENTAL se zahnutými okraji, standardně v 5 barvách
• C-80 se zahnutými okraji, standardně v 25 barvách
• C-80 CC - totožná s C-80, rozdílný je způsob skládání 
 lamel, díky kterému se snižuje výška nábalu až o 20 %
• F-80 bez zahnutých okrajů, standardně v 6 barvách

Montáž:
• do okenního otvoru, nábal lamel zmenšuje světlou výšku 
 okna, pro překrytí nábalu je možno použít krycí plech
• nad okenní otvor, nábal lamel nezasahuje do okna, lze dodat  
 se speciálním držákem pro podomítkové provedení
• do stavebního překladu Heluz
• F-80 je možno instalovat do roletového boxu výšky 
 180 nebo 205 mm, lze kombinovat se sítí proti hmyzu
• do speciální podomítkové schránky 

Ovládání ruční:
• klika s převodovkou

Ovládání motorické:
• elektromotor 230 V, ovládaný:
 -  vypínačem
 - řídící automatikou
 - dálkovým ovládáním

Samonosný systém:
Horní nosič je připevněn na vodících lištách. Ty jsou pomocí 
konzol kotveny na rám okna, nebo na fasádu.

• Provedení standard - s hranatými vodícími lištami
• Provedení kulaté - s kulatými vodícími lištami  
• Obě provedení je možno doplnit krycím plechem
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Mezní rozměry

Typ
Typ 

ovládání

Šířka [cm] Výška [cm] Maximální
plocha 

1 žaluzie 
[m2]Min.

Min.
garant.

Max.
Max. 

garant.
Min.

Min.
garant.

Max.
Max. 

garant.

C-80 / C-80 CC

Motor 43
50 600 500 35 50 600 500

20

Klika 42 8

C-80 VENTAL

Motor

46 50 600 500 35 50 600 500
20

Klika 8

F-80

Motor 43
50 600 500 35 50 600 500

20

Klika 42 8
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ALUKON
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