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Pro�le Z90 i C80

Pro�le Z90 i C80 do żaluzji fasadowych

Lamele żaluzji fasadowych wykonane są z blachy aluminiowej o grubości 
0,4 mm. W celu zabezpieczenia lameli przed szkodliwym wpływem 
warunków atmosferycznych wierzchnia warstwa lameli pokryta jest farbą 
poliestrową.

Lamele Z90 dzięki swojemu unikalnemu kształtowi umożliwiają niemal 
całkowite domknięcie żaluzji, co nie jest możliwe przy trandycyjnym 
kształcie lamel C80.

Szerokapaleta kolorów RAL daje możliwość dopasowania produktu do 
każdego rodzaju fasady budynku. Funkcjonalność systemu została 
dodatkowo zwiększona poprzez możliwość zastosowania szerokiej gamy 
dodatkowych urządzeń w przypadku opcji sterowania za pomocą napędu 
elektrycznego.
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Biuro handlowe:

Pro�l C80
- obrót lamel: 90', 180'
- max szer. 4500 mm
- max pow. 16m2

Pro�l Z90
- obrót lamel: 90'
- max szer. 4500 mm
- max pow. 16m2

Dostępne kolory!

Bialy - RAL 9016 Beżowy - VSR 240 Jasny szary - RAL 7035 Srebrny - RAL 9006

Szare aluminium - RAL 9007 Antracyt - RAL 7016 Stalowy antracyt - DB 703 Ciemny antracyt - RAL 7021

Oliwka - VSR 780 Czarny - RAL 9005
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ŻALUZJE FASADOWE

Żaluzje fasadowe

Żaluzje fasadowe są eleganckim i nowoczesnym produktem montowanym 
na elewacji budynku. Spełniają funkcję izolacyjną, która w dużej mierze 
wpływa na temperaturę w pomieszczeniu, dlatego produkt dedykowany 
jest przede wszystkim do budynków z dużymi przeszkleniami.

Każdy rodzaj żaluzji fasadowej wyposażony jest w dedykowaną 
prowadnicę, a obsługa odbywa się za pomocą napędu elektrycznego.

Prosta budowa żaluzji fasadowych w połączeniu z lekką konstrukcją 
doskonale sprawdza się w nowoczesnych projektach architektonicznych 
jak również w istniejących już budynkach.

Ochrona przed nagrzewaniem

Żaluzje fasadowe mają ogromny wpływ na energoszczędność budynku. 
Dzięki ich zastosowaniu latem poczujemy przyjemny chłód wewnątrz 
budynku przy jednoczesnym doświetleniu wnętrza promieniami 
słonecznymi. Oprócz funkcji izolacyjnych żaluzje fasadowe wpływają na 
estetykę obiektu oraz stanowią doskonały element wizualny. 
Odpowiednio dobrane w połączeniu z odpowiednim systemem 
oświetlenia i klimatyzacji ograniczają koszty i przyczyniają się do 
poprawy warunków środowiska naturalnego.

Żaluzje fasadowe to innowacyjny i stylowy produkt zmieniający 
charakter fasady budynku.

Możliwość ustawienia kąta nachylenia lameli pozwala na optymalne 
zacienienie wnętrza pomieszczenia oraz reguluje ilość przenikania ciepła 
słonecznego do budynku. Dodatkowo żaluzje fasadowe stanowią 
skuteczną barierę eliminującą nadmierną ilość hałasu z otoczenia.

Typy żaluzji fasadowej!

Prowadnice do zabudowy - typ FBR

Ze względu na różnorodność projektów wykończeniowych, prowadnice 
zostały zaprojektowane w taki sposób, aby dawały gwarancję całkowitej 
zabudowy lub do częściowej, dla podkreślenia estetyki kolorystycznej. 
Możliwość demontażu pakietu jest zagwarantowana dzięki elastycznemu 
wkładowi PCV w wariancie całkowitej zabudowy lub prowadnicy 
aluminiowej dla zabudowy częściowej.
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Żaluzja fasadowa Classic
- elewacyjna

Żaluzja fasadowa Box
- do zabudowy

Żaluzja fasadowa Box S20
- do zabudowy z odsadzeniem na 

dodatkowe ocieplenie 20 mm

Uchwyty i prowadnice - typ PP!

Żaluzje fasadowe mogą być montowane także za pomocą delikatnie i 
estetycznie wykonanych aluminiowych prowadnic. Dzięki dedykowanych 
uchwytom żaluzje można przymocować do każdej powierzchni 
zachowująch ich nowoczesny charakter. 

Prowadnica PP Uchwyt UPP Uchwyt UPU


