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ŻALUZJE FASADOWE 
Nowoczesny design i poczucie prywatności.

FUNKCJONALNOŚĆ - nowoczesny system osłon przeciwsłonecznych zabezpie-
czający pomieszczenia przed nagrzaniem i nasłonecznieniem. Płynne sterowanie kątem 
pochyłu lameli zapewnia kontrolę poziomu nasłonecznienia pomieszczeń wewnątrz domu.

WYTRZYMAŁOŚĆ - konstrukcja żaluzji fasadowych  z ekstrudowanego aluminium, 
zabezpieczona lakierem proszkowym zapewnia zabezpieczenie przed działaniem czynników  
zewnętrznych.
Wzmocnione elementy tekstylne wykonane z poliestru wykazują odporność na rozciąganie, 
przecieranie i oddziaływanie promieni UV. Dodatkowo drabinka wzmocniona Kevlarem.

DESIGN - żaluzje fasadowe stanowią doskonałą dekorację, łączą w sobie styl i funkcjonalność 
tworząc nowoczesny element architektury budynku.

KOMFORT - obsługa żaluzji za pomocą przełącznika, pilota lub smartfonu w żaluzji  
wyposażonej w radiowy napęd elektryczny.

LAMELE - w kształcie litery Z zapewniające całkowite zamknięcie i zaciemnienie  
pomieszczenia oraz w kształcie litery C obustronnie wyprofilowane do wewnątrz.

KOLORYSTYKA - kolorystyka konstrukcji w 25 standardowych kolorach oraz  
możliwość lakierowania na dowolny kolor z palety RAL. Kolorystyka lameli dostępna  
w 16 standardowych kolorach.

DOPOSAŻENIE - możliwość zastosowania automatyki pogodowej wiatrowo-słonecznej.

• aluminiowa blacha osłonowa z zaślepkami bocznymi  
w 4 wariantach

• lamele w kształcie litery C lub Z
• opcja z ociepleniem nadproża i możliwością 

zabudowy podtynkowej
• prowadnice listwowe z ekstrudowanego aluminium  

z uchwytami mocującymi
• możliwość tworzenia dowolnej ilości modułów
• szerokość od 60 cm do 450 cm, wysokość od 61cm  

do 500 cm 
• w zależności od gabarytów żaluzji wysokość kasety  

osłonowej występuje w rozmiarach: 20 cm, 25 cm,  
30 cm, 34 cm, 37 cm oraz 44 cm

ŻALUZJA FASADOWA

KASETA Z ALUMINIOWEJ  
BLACHY OSŁONOWEJ

• kaseta osłonowa typu Cube lub Oval z zaślep-
kami bocznymi wykonana z ekstrudowanego 
aluminium 

• lamele w kształcie litery C lub Z
• samonośne prowadnice przestrzenne typu 

Cube lub Oval z ekstrudowanego aluminium
• możliwość tworzenia dowolnej ilości modułów
• szerokość od 60cm do 450 cm, wysokość od  

61cm do 400 cm
• w zależności od gabarytów żaluzji wysokość 

kasety osłonowej występuje w rozmiarach: 
24 cm, 33 cm oraz 39 cm

KASETA Z EKSTRUDOWANEGO  
ALUMINIUM

• kaseta do montażu podtynkowego wykonana  
z aluminium, wyposażona jest w wypust umoż-
liwiający wykonanie zewnętrznej wyprawy 
tynkarskiej

• lamele w kształcie litery C lub Z
• wariant z dociepleniem nadproża za pomocą 

styroduru o grubości 3 cm 
• prowadnice ościeżnicowe przystosowane do 

montażu okiennego lub wnękowego
• kaseta lakierowana w miejscach widocznych 

po zamontowaniu
• szerokość od 60cm do 450cm, wysokość od  

62 cm do 302 cm (lamele C80) lub 352 cm 
(lamele Z90)

• w zależności od gabarytów żaluzji wysokość 
kasety osłonowej występuje w rozmiarach:  
22 cm, 27 cm, 31cm oraz 35 cm

KASETA 
PODTYNKOWA

lamel 
Z90

lamel 
C80
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