MAX

VNITŘNÍ ŽALUZIE

• nejrozšířenější způsob stínění
• umožňují plynule regulovat množství
světla v interiéru
• vhodné pro byty, rodinné domy,
kanceláře, restaurace či banky
• nahrazují tradiční bytové prvky, jako
závěsy a záclony
• lze je použít téměř do všech typů oken
• vybírat lze z různých barev či imitací
dřeva
• vyznačují se minimální údržbou
a dlouhou životností

MAX

...dále o výrobku

Víte, že první polohovatelná žaluzie
byla patentována již v roce 1812?

vnitřní žaluzie

Nejenže výborně stíní a umožňují snadnou regulaci světla v interiéru,
ale vyznačují se především lehkou konstrukcí, vysokou odolností,
dlouhou životností a přitom nezatíží vaši peněženku.

KONSTRUKCE

MEZNÍ ROZMĚRY

» horní nosič 25 x 25 x 45 mm
doplněný o krycí RONDO
lištu z lakovaného pozinku

» lamela 16 mm
max. šířka
160 cm
max. výška 230 cm
max. plocha 3, 7 m2

» boční vedení žaluzie pomocí
silonového lanka
» nelze vyrobit v šikmém
provedení

» lamela 25 mm
max. šířka
220 cm
max. výška 240 cm
max. plocha 5, 3 m2

MONTÁŽ

LAMELA

» montáž na křídlo okno

» hliníkové lamely
šířky 16 nebo 25 mm

» žaluzie vhodná do všech
typů oken (mimo oken
střešních)

» výběr ze široké škály
barevných odstínů,
včetně imitace dřeva

PROVEDENÍ

OVLÁDÁNÍ

» lamela 16 mm - pouze
nedomykatelné provedení

» manuální:
› plastovým řetízkem

» lamela 25 mm - domykatelné (celostínící) nebo
nedomykatelné provedení

» motorické:
elektromotor 24 V ovládaný
› vypínačem
› řídící automatikou
› dálkovým ovladačem

» želuzii lze dodat i bez krycí
RONDO lišty
» volitelné doplnění o brzdu

» možnost ochranných prvků
pro bezpečnost dětí (zamezuje uškrcení)

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

