Zunanje žaluzije

Zunanje žaluzije

LASTNOSTI
- Moderna oblika z širokimi lamelami v obliki “C”, “T”, “S” ali “Z”;
- Lamele so izdelane iz visoko kakovostne aluminijaste zlitine in so zaradi trdnosti obojestransko obrobljene. Zaradi tega
se lahko upirajo tudi močnemu vetru;
- Žaluzije Z 92 IN S 92 so opremljene z uvaljanimi gumiranimi tesnili vzdolž celotne dolžine vsake lamele, ki
pripomorejo k boljši zatemnitvi prostora in dušenju hrupa;
- Žaluzije izdelujemo in profiliramo v lastni kontrolirani proizvodnji na najsodobnejših strojih;
- Pri profilih Z 92/S 92 uporabljamo drsnike iz visokokakovostnega aluminija, zato ni možnosti nastajanja korozije.
- Uporabljamo izredno trpežne dvižne trakove, pri katerih je sredica izdelana iz kevlarja.
- Spodnji profil je iz ekstrudiranega aluminija.
- Visoka stopnja senčenja in regulacije svetlobe tudi pri spuščenem senčilu;
- Zaključna letev iz ekstrudiranega aluminija;
- Oblika pripomore k zmanjšanju ravni hrupa iz okolja;
- Vse komponente so izdelane iz kakovostnih materialov;
- Žaluzije so lahko opremljene z ročnim pogonom, z električnim stikalnim pogonom ali električnim pogonom z upravljanjem na daljavo;
- Žaluzije so idealna rešitev senčenja za stanovanjske ali poslovne prostore.

NAČIN VGRADNJE
Zunanje žaluzije lahko vgrajujemo na objekte z že izvedenimi fasadami ali na objekte v izgradnji, kjer običajno
predhodno vgradimo podometne maske in izvedemo predpriprave za elektropogon.

MASKE ZUNANJIH ŽALUZIJ
Pokrivna maska kesona se uporablja za žaluzije montirane na okna z že izdelanimi fasadami, običajno je
izdelana iz 0,7 mm aluminija, dobavljiva v beli, srebrni in čokoladno rjavi barvi (14cm).
Po naročilu lahko dobavimo maske barvane po RAL barvni karti, v tem primeru je debelina maske večja, da
pri segrevanju v peči ne pride do deformacije maske (valovitost).

Profili Master zunanjih žaluzij

Master T80

Master S92

Master C80

Master Z92

Podfasadno vodilo
integrirano v izolacijski
material

Prerez žaluzij
Master Monoblock.

Kovinski drsnik
lamele Master S 92 in Z92

Sheme montaž z različnimi profili

ALU nosilci vodila žaluzij

Shema montaže

Z nastavljivim ALU nosilcem

Shema montaže

Mini Monoblock

Shema montaže

Mini Monoblock s
pokrivnim vodilom

Fiksni nosilec

Manjši nastavljivi

Večji nastavljivi

nosilec

nosilec

Shema montaže

Mini Monoblock
s komarnikom

Shema montaže

Mini Monoblock s
pokrivnim vodilom in komarnikom

Vodila so izdelana iz visokokakovostnega
ekstrudiranega aluminija. Vsa vodila
imajo integrirano tesnilo.

Shema montaže

Monoblock

Podfasadno vodilo
prerez in montaža profila

Shema montaže

Podfasadno vodilo

Compact vodilo
Prerez in montaža
vodila

Shema montaže

Compact vodilo (novo)

Pozicije vodil zunanjih žaluzij

Detajli vgradnje zunanje okenske žaluzije - različne izvedbe

Vgradnja z
nadokensko razširitvijo

Vgradnja brez
nadokenske razširitve

Detajli vgradnje zunanje okenske žaluzije - različne izvedbe

Z vgrajenim
komarnikom in z
zobom v prekladi

Z vgrajenim
komarnikom, brez
okenske razširitve z
dodatno izolacijo

Različne izvedbe pogonov zunanjih žaluzij glede na izvedbo gradnje

Podometna maska se uporablja za žaluzije skrite v fasadi.
Montaža pogona pod kotom 450 ali 900
V primeru ročnega dviganja lahko žaluzijo pomaknemo maksimalno 11 cm nad okno.

Pokrivne ALU maske se uporabljajo v primeru, ko okenske odprtine niso predpripravljene
za vgradnjo zunanjih žaluzij. Montaža pogona pod kotom 900 ali 450

Možnost senčenja le za dele

Paket dvignjenih žaluzij se

okna, skozi katerega prihaja

skrije v podometno masko

največ svetlobe

Nastavljivi nosilci vodil

Diskretno vodilo s pletenico
omogoča boljše senčenje
od strani

Samonosni nosilci žaluzij Master
Samonosni sistem se uporablja v primerih, ko zgornjih nosilcev ni
možno vijačiti na okno oziroma preklado.

Izmere in dimenzije za naročanje
Maskimalna dimenzija:
ročno upravljanje - 9m2 površine
motorno upravljanje - 400 cm x 400 cm (š x v)
Minimalna širina:
ročno upravljanje - 60 cm
motorno upravljenje - 60 cm

Stran pogona monokomande ali
elektromotorja levo-desno se gleda
iz notranjosti prostora.

Dodatki in elektroupravljanje žaluzij
Radijski upravljalniki
Z njimi lahko natančno krmilimo odpiranje in naklon žaluzij z elektropogonom. Na voljo so tudi najnovejši krmilniki s patentiranim kolescem, ki omogočanajo udobno in natančno krmiljenje. Dobavljivi so v eno ali več kanalni izvedbi.

1 kanalni daljinski

4 kanalni daljinski

upravljalnik

upravljalnik

Časovna stikalna ura

1 kanalni daljinski

4 kanalni daljinski

6 kanalni

16 kanalni

upravljalnik z

upravljalnik z

daljinski

daljinski

drsnim koleščkom

drsnim koleščkom

upravljalnik s

upravljalnik s

časovno uro

časovno uro

Radijski upravljalnik

Radijski sončni senzor
Ta sončni senzor z napajanjem s sončnimi
celicami pomakne zunanje žaluzije
avtomatsko v položaj za zasenčevanje.

Radijski veterni in sončni senzor

Radijski veterni senzor

Žaluzije se odpirajo in zapirajo avtomatsko

Varuje vaše žaluzije pred premočnim

glede na vetrovne in sončne razmere.

vetrom, tudi kadar ste odsotni.

Radijski sprejemnik za žaluzije
Vsako motorizirano žaluzijo lahko s tem
sprejemnikom upravljate na daljavo.

tehnične značilnosti in barvna paleta

Proizvajalec lahko zaradi nadgradnje tehnologije uporabi tudi
drugačne tehnične rešitve.
Proizvajalec ne odgovarja za tiskarske napake v tiskovini. Slikovni materiali so simbolični in deloma poenostavljeni.
Barve predstavljene v tiskanem prospektu so samo orientacijski
približki in odstopajo od dejanskih. Točni odtenki so vidni na
vzorcih, ki vam jih predstavi zastopnik, oziroma prodajalec.

Rolete Kosec - Steletova ulica 4, 1234 Mengeš
T: 00386 1 7237 100
F: 00386 1 7237 447
E: info@rolete-kosec.si
Proizvajalec lahko zaradi nadgradnje tehnologije uporabi
tudi drugačne tehnične rešitve. Proizvajalec ne odgovarja za tiskarske napake v tiskovini.
Skice in fotografije so simbolične.
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Oblikovna zasnova in tehnična realčizacija ART Design, Ljubljana, Foto: Tomaž Berčič 03/2017

V primeru elektromotorja se višina paketa poviša za 2 cm (varnostno stikalo)

