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VENKOVNÍ ŽALUZIE Z-90, Z-70

ROZMĚRY
šířka žaluzií: max. 400 cm
výška žaluzií: max. 400 cm
MAXIMÁLNÍ PLOCHA ŽALUZIE
9 m2 ovládání klikou
14 m2 ovládání motorem
MAXIMÁLNÍ ŠÍŘKA SPOJENÝCH ŽALUZIÍ
8 bm ovládání motorem
MINIMÁLNÍ ŠÍŘKA ŽALUZIÍ
40 cm klika
60 cm motor
Poznámka:
Šířka žaluzie se zadává dle typu vodícího profilu.
Výška se zadává včetně horního profilu
a držáku č.1. Délka horního profilu = šířka
žaluzie - 2,5 cm z každé strany. Při malých šířkách
žaluzií nelze zamezit šikmému chodu žaluzií.

MATERIÁL ŽALUZIÍ

Spojování žaluzií:
Na jeden pohon lze spojovat i více žaluzií.
Maximálně však 3 žaluzie na jeden pohon při uložení motoru uprostřed sestavy.
Musí se však dodržet pravidlo, že na každou
stranu od motoru může být maximálně
5 ložisek (otočný mechanismus). U spojených
žaluzií může dojít k odchylce v naklopení
lamel jedné žaluzie vůči druhé až o 200.
Lamely Z-90 a Z-70 nemusí na sebe
v zavřeném stavu vždy doléhat, nejedná
se o vadu výrobku.
Venkovní žaluzie Z-90 a Z-70 je možno
dodat i v provedení s vedením na lanko nebo
s kombinací vedení na lanko a vodící profil.
Z-90S, Z-70S - žaluzie s vedením na lanko
Z-90VS, Z-70VS - žaluzie s vedením
kombinace lanko, vodící profil.
POZOR: U venkovní žaluzie Z-90 a Z-70
s vedením na lanko nebudou v zavřeném
stavu lamely zcela dovřeny!

LAMELY
hliníkové, vyválcované do tvaru Z - se zaválcovaným těsnícím profilem,
s nastřelenými háčky pro žebříček a s kovovým eliptickým čepem
oboustranně barevně upravené, šířka lamely 70 nebo 90 mm, tloušťka lamely 0,42 mm
HORNÍ PROFIL
56 x 58 mm z pozinkovaného ocelového plechu nebo z extrudovaného hliníku
TEXTILNÍ NOSIČE A PÁSKY
ze speciálních syntetických vláken, barva šedá nebo černá, šířka pásky 8 mm
SPODNÍ PROFIL
v šířce lamel z extrudovaného hliníku, v barvě dle RAL nebo eloxu
VODÍCÍ PROFILY
z extrudovaného hliníku, v barvě dle RAL nebo eloxu
KRYCÍ PLECH
ohýbaný hliníkový plech (v eloxu nebo v barvě dle RAL) o síle 1,5 mm nebo 2 mm.
Lakování profilů a krycích plechů je prováděno ve vlastní práškové lakovně.
Práškové lakování odpovídá standardům GSB.
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žaluzie Z-90

venkovní žaluzie

VENKOVNÍ ŽALUZIE Z-90, Z-70

Z-70

Vzdálenost po první lamelu

16 - 24 cm

13 - 19 cm

Výška vytažené žaluzie

viz tabulka str. 28
návody

Z-90		

schéma

držáky, profily a plechy

měření a barvy

STF, STL systémy a ISO-KASTL

žaluzie Z-70

Výška krytu

13 cm

13 cm

Minimální prostor pro žaluzii

13 cm

11,5 cm

příloha

Doporučený prostor pro žaluzii

materiál

Celková výška žaluzie
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VENKOVNÍ ŽALUZIE S-90

ROZMĚRY
šířka žaluzií: max. 400 cm
výška žaluzií: max. 400 cm

Spojování žaluzií:
Na jeden pohon lze spojovat i více žaluzií.
Maximálně však 3 žaluzie na jeden pohon
- při uložení motoru uprostřed sestavy.

MAXIMÁLNÍ PLOCHA ŽALUZIE
9 m2 ovládání klikou
14 m2 ovládání motorem

Musí se však dodržet pravidlo, že na každou
stranu od motoru může být maximálně
5 ložisek (otočný mechanismus).

MAXIMÁLNÍ ŠÍŘKA SPOJENÝCH ŽALUZIÍ
8 bm ovládání motorem
MINIMÁLNÍ ŠÍŘKA ŽALUZIÍ
40 cm klika
60 cm motor
Poznámka:
Šířka žaluzie se zadává dle typu vodícího profilu.
Výška se zadává včetně horního profilu a držáku
č. 1. Délka horního profilu = šířka žaluzie - 2,5 cm
z každé strany. Při malých šířkách žaluzií nelze
zamezit šikmému chodu žaluzií.

MATERIÁL ŽALUZIÍ

U spojených žaluzií může dojít k odchylce
v naklopení lamel jedné žaluzie vůči druhé
až o 200.
Lamely S-90 nemusí na sebe v zavřeném
stavu vždy doléhat, nejedná se
o vadu výrobku.
Venkovní žaluzie S-90 je možno dodat
i v provedení s vedením na lanko nebo
s kombinací vedení na lanko a vodící profil.
S-90VS - žaluzie s vedením kombinace lanko, vodící profil
POZOR: U venkovní žaluzie S-90 s vedením
na lanko nebudou v zavřeném stavu lamely
zcela dovřeny!

LAMELY
hliníkové, vyválcované do tvaru S - se zaválcovaným těsnícím profilem,
s nastřelenými háčky pro žebříček a s kovovým eliptickým čepem
oboustranně barevně upravené, šířka lamely 90 mm, tloušťka lamely 0,42 mm
HORNÍ PROFIL
56 x 58 mm z pozinkovaného ocelového plechu nebo z extrudovaného hliníku
TEXTILNÍ NOSIČE A PÁSKY
ze speciálních syntetických vláken, barva šedá nebo černá, šířka pásky 8 mm
SPODNÍ PROFIL
v šířce lamel z extrudovaného hliníku, v barvě dle RAL nebo eloxu
VODÍCÍ PROFILY
z extrudovaného hliníku, v barvě dle RAL nebo eloxu

KRYCÍ PLECH
ohýbaný hliníkový plech (v eloxu nebo v barvě dle RAL) o síle 1,5 mm nebo 2 mm
Lakování profilů a krycích plechů je prováděno ve vlastní práškové lakovně.
Práškové lakování odpovídá standardům GSB.

4

venkovní žaluzie

VENKOVNÍ ŽALUZIE S-90

držáky, profily a plechy

měření a barvy

STF, STL systémy a ISO-KASTL

žaluzie S-90

16 - 24 cm

Výška vytažené žaluzie

viz tabulka str. 28

návody

Vzdálenost po první lamelu

schéma

S-90

Výška krytu

13 cm

Minimální prostor pro žaluzii

13 cm

příloha

Doporučený prostor pro žaluzii

materiál

Celková výška žaluzie
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VENKOVNÍ ŽALUZIE C-80, C-65

ROZMĚRY
šířka žaluzií: max. 400 cm
výška žaluzií: max. 400 cm
MAXIMÁLNÍ PLOCHA ŽALUZIE
9 m2 ovládání klikou
14 m2 ovládání motorem (žaluzie C-80)
12 m2 ovládání motorem (žaluzie C-65)

Spojování žaluzií:
Na jeden pohon lze spojovat i více žaluzií.
Maximálně však 3 žaluzie na jeden pohon při uložení motoru uprostřed sestavy.
Musí se však dodržet pravidlo, že na každou
stranu od motoru může být maximálně
5 ložisek (otočný mechanismus).

MAXIMÁLNÍ ŠÍŘKA SPOJENÝCH ŽALUZIÍ
8 bm ovládání motorem

U spojených může dojít k odchylce
v naklopení lamel jedné žaluzie vůči druhé
až o 200.

MINIMÁLNÍ ŠÍŘKA ŽALUZIÍ
40 cm klika
60 cm motor

Venkovní žaluzie C-80 a C-65 je možno
dodat i v provedení s kombinací vedení na
lanko a vodící profil.

Poznámka:
Šířka žaluzie se zadává dle typu vodícího profilu. Výška se zadává včetně horního profilu a držáku č.1.
Délka horního profilu = šířka žaluzie - 2,5 cm z každé strany.
Při malých šířkách žaluzií nelze zamezit šikmému chodu žaluzií.

MATERIÁL ŽALUZIÍ
LAMELY
hliníkové, vyválcované do tvaru C se zpevněnými okraji - oboustranně
barevně upravené, šířka lamely 65 mm nebo 80 mm, tloušťka lamely 0,42 mm
HORNÍ PROFIL
56 x 58 mm z pozinkovaného ocelového plechu nebo z extrudovaného hliníku
TEXTILNÍ NOSIČE A PÁSKY
ze speciálních syntetických vláken, barva šedá nebo černá, šířka pásky 8 mm
SPODNÍ PROFIL
v šířce lamel z extrudovaného hliníku, v barvě dle RAL nebo eloxu
VODÍCÍ PROFILY
z extrudovaného hliníku, v barvě dle RAL nebo eloxu
KRYCÍ PLECH
ohýbaný hliníkový plech (v eloxu nebo v barvě dle RAL) o síle 1,5 mm nebo 2 mm
Lakování profilů a krycích plechů je prováděno ve vlastní práškové lakovně.
Práškové lakování odpovídá standardům GSB.
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žaluzie C-80

venkovní žaluzie

VENKOVNÍ ŽALUZIE C-80, C-65

C-65

Vzdálenost po první lamelu

15 - 22 cm

15 - 20 cm

Výška vytažené žaluzie

viz tabulka str. 28

návody

C-80		

schéma

držáky, profily a plechy

měření a barvy

STF, STL systémy a ISO-KASTL

žaluzie C - 65

Výška krytu

13 cm

13 cm

Minimální prostor pro žaluzii

12 cm

11 cm

příloha

Doporučený prostor pro žaluzii

materiál

Celková výška žaluzie
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VENKOVNÍ ŽALUZIE C-80S, C-65S

ROZMĚRY
šířka žaluzií: max. 350 cm
výška žaluzií: max. 400 cm

Spojování žaluzií:
Na jeden pohon lze spojovat i více žaluzií.
Maximálně však 3 žaluzie na jeden pohon při uložení motoru uprostřed sestavy.

MAXIMÁLNÍ PLOCHA ŽALUZIE
9 m2 ovládání klikou
12 m2 ovládání motorem

Musí se však dodržet pravidlo, že na každou
stranu od motoru může být maximálně
5 ložisek (otočný mechanismus).

MAXIMÁLNÍ ŠÍŘKA SPOJENÝCH ŽALUZIÍ
8 bm ovládání motorem

Mezi spojenými žaluziemi nechávejte
cca 2 cm mezery.

MINIMÁLNÍ ŠÍŘKA ŽALUZIÍ
40 cm klika
60 cm motor
Poznámka:
Šířka žaluzie = šířka lamel, výška se zadává včetně
horního profilu a držáku č. 1. Délka horního
profilu = šířka žaluzie. Při malých šířkách žaluzií
nelze zamezit šikmému chodu žaluzií.

U spojených žaluzií může dojít
k odchylce v naklopení lamel jedné žaluzie
vůči druhé až o 200.
Venkovní žaluzie C-80S a C-65S je možno
dodat i v provedení s kombinací vedení na
lanko a vodící profil.

MATERIÁL ŽALUZIÍ
LAMELY
hliníkové, vyválcované do tvaru C se zpevněnými okraji - oboustranně
barevně upravené, šířka lamely 65 mm nebo 80 mm, tloušťka lamely 0,42 mm
HORNÍ PROFIL
56 x 58 mm z pozinkovaného ocelového plechu, nebo z extrudovaného hliníku
TEXTILNÍ NOSIČE A PÁSKY
ze speciálních syntetických vláken, barva šedá nebo černá, šířka pásky 8 mm
SPODNÍ PROFIL
v šířce lamel z extrudovaného hliníku, v barvě dle elox nebo RAL
VODÍCÍ LANKO
nerezové, potažené průhledným nebo černým plastem ø 3 mm
s pružinou a napínacím šroubem
KRYCÍ PLECH
ohýbaný hliníkový plech (v eloxu nebo v barvě RAL) o síle 1,5 mm nebo 2 mm
Lakování profilů a krycích plechů je prováděno ve vlastní práškové lakovně.
Práškové lakování odpovídá standardům GSB.
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venkovní žaluzie

VENKOVNÍ ŽALUZIE C-80S, C-65S

C-65S

Vzdálenost po první lamelu

15 - 22 cm

15 - 20 cm

Výška vytažené žaluzie

viz tabulka str. 28

návody

C-80S		

schéma

držáky, profily a plechy

měření a barvy

STF, STL systémy a ISO-KASTL

žaluzie C-80S

Výška krytu

13 cm

13 cm

Minimální prostor pro žaluzii

12 cm

11 cm

příloha

Doporučený prostor pro žaluzii

materiál

Celková výška žaluzie
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VENKOVNÍ ŽALUZIE F-80, F-80V

ROZMĚRY
šířka žaluzií: max. 350 cm
výška žaluzií: max. 400 cm

Spojování žaluzií:
Na jeden pohon lze spojovat i více žaluzií.
Maximálně však 3 žaluzie na jeden pohon při uložení motoru uprostřed sestavy.

MAXIMÁLNÍ PLOCHA ŽALUZIE
9 m2 ovládání klikou
14 m2 ovládání motorem

Musí se však dodržet pravidlo, že na každou
stranu od motoru může být maximálně 5
ložisek (otočný mechanismus).

MAXIMÁLNÍ ŠÍŘKA SPOJENÝCH ŽALUZIÍ
8 bm ovládání motorem

Mezi spojenými žaluziemi F-80 nechávejte
mezeru cca 2 cm.

MINIMÁLNÍ ŠÍŘKA ŽALUZIÍ
40 cm klika
60 cm motor
Poznámka:
Šířka žaluzie se zadává u F-80V dle typu vodícího profilu. Výška se zadává včetně horního profilu a držáku č. 1.
Délka horního profilu = šířka žaluzie (u F-80). Při malých
šířkách žaluzií nelze zamezit šikmému chodu žaluzií.

U spojených žaluzií může dojít
k odchylce v naklopení lamel jedné žaluzie
vůči druhé až o 200.
Provedení lamel u žaluzie F-80V:
každá 3. lamela je oboustranné čepovaná,
ostatní lamely jsou bez vodících kolíků

MATERIÁL ŽALUZIÍ
LAMELY
hliníkové, vyválcované do tvaru C s plochými okraji - oboustranně
barevně upravené, šířka lamely 80 mm, tloušťka lamely 0,42 mm
HORNÍ PROFIL
56 x 58 mm z pozinkovaného ocelového plechu nebo z extrudovaného hliníku
TEXTILNÍ NOSIČE A PÁSKY
ze speciálních syntetických vláken, barva šedá nebo černá, šířka pásky 8 mm
SPODNÍ PROFIL
v šířce lamel z extrudovaného hliníku, v barvě dle RAL nebo eloxu
VODÍCÍ LANKO
- nerezové, potažené průhledným nebo černým plastem ø 3 mm s pružinou a napínacím šroubem
VODÍCÍ PROFILY
- z extrudovaného hliníku, v eloxu nebo v barvě RAL
KRYCÍ PLECH
ohýbaný hliníkový plech (v eloxu nebo barvě dle RAL) o síle 1,5 mm nebo 2 mm
Lakování profilů a krycích plechů je prováděno ve vlastní práškové lakovně.
Práškové lakování odpovídá standardům GSB.
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venkovní žaluzie

VENKOVNÍ ŽALUZIE F-80, F-80V

žaluzie F-80V

F-80V

Vzdálenost po první lamelu

15 - 22 cm

15 - 22 cm

Výška vytažené žaluzie

viz tabulka str. 28

návody

F-80		

schéma

držáky, profily a plechy

měření a barvy

STF, STL systémy a ISO-KASTL

žaluzie F-80

Výška krytu

13 cm

13 cm

Minimální prostor pro žaluzii

11 cm

11 cm

příloha

Doporučený prostor pro žaluzii

materiál

Celková výška žaluzie
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VENKOVNÍ ŽALUZIE E-50K, E-50M

ROZMĚRY
šířka žaluzií: max. 350 cm
výška žaluzií: max. 300 cm
(400 cm u E-50M)

Spojování žaluzií E-50M:
Na jeden pohon lze spojovat i více žaluzií.
Maximálně však 3 žaluzie na jeden pohon při uložení motoru uprostřed sestavy.

MAXIMÁLNÍ PLOCHA ŽALUZIE
5 m2 (E-50K) nekonečná šňůra
8 m2 (E-50K) a 10 m2 (E-50M) klika
14 m2 (E-50M) motor

Musí se však dodržet pravidlo, že na každou
stranu od motoru může být maximálně
5 ložisek (otočný mechanismus).

MAXIMÁLNÍ ŠÍŘKA SPOJENÝCH ŽALUZIÍ
8 bm ovládání motorem u E-50M
MINIMÁLNÍ ŠÍŘKA SPOJENÝCH ŽALUZIÍ
40 cm šňůra, klika
60 cm motor (pouze u E-50M)
Poznámka:
Šířka žaluzie je shodná s délkou lamel, výška se
zadává včetně horního profilu. Délka horního
profilu = šířka žaluzie. Při malých šířkách žaluzií
nelze zamezit šikmému chodu žaluzií.

Mezi spojenými žaluziemi nechávejte
cca 2 cm mezery.
U spojených žaluzií může dojít
k odchylce v naklopení lamel jedné žaluzie
vůči druhé až o 200.
Délky nekonečných šňůr v mm:
1000, 1250, 1500, 1750,
2000, 2250, 2500

MATERIÁL ŽALUZIÍ
LAMELY
hliníkové, oboustranně barevně upravené, šířka lamely 50 mm, tloušťka lamely 0,23 mm
HORNÍ PROFIL
žaluzie E-50K: 40 x 40 mm z extrudovaného hliníku (v barvě bílé RAL 9016,
stříbrné RAL 9006, eloxu nebo v jiné barvě dle RAL)
žaluzie E-50M: 56 x 58 mm z extrudovaného hliníku nebo pozinkovaného ocelového plechu
TEXTILNÍ NOSIČE A PÁSKY
ze speciálních syntetických vláken, žebříček v barvě šedé, textilní páska 6 mm v barvě šedé
SPODNÍ PROFIL
v šířce lamel z extrudovaného hliníku (v barvě bílé RAL 9016, stříbrné RAL 9006, eloxu
nebo v jiné barvě dle RAL)
VODÍCÍ LANKO
ocelové lanko potažené průhledným plastem o průměru 2 mm
KRYCÍ PLECH
ohýbaný hliníkový plech (v eloxu nebo v barvě dle RAL) o síle 1,5 mm nebo 2 mm
Lakování hliníkových profilů a krycích plechů je prováděno ve vlastní práškové lakovně.
Kvalita práškového lakování odpovídá standardům GSB.
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žaluzie E-50K

venkovní žaluzie

VENKOVNÍ ŽALUZIE E-50K, E-50M

E-50M

Vzdálenost po první lamelu

8 - 11 cm

15 - 18 cm

Výška vytažené žaluzie

viz tabulka str. 28

návody

E-50K		

schéma

držáky, profily a plechy

měření a barvy

STF, STL systémy a ISO-KASTL

žaluzie E-50M

materiál

Výška krytu
Celková výška žaluzie
10 cm

11 cm

příloha

Doporučený prostor pro žaluzii

13

FASÁDNÍ ŽALUZIE C-65F, C-80F, Z-70F, Z-90F, S-90F

Spojování žaluzií:
ROZMĚRY
Na jeden pohon lze spojovat i více žaluzií.
šířka žaluzií: max. 350 cm
výška žaluzií: max. 400 cm (dle výšky krytu) Maximálně však 2 žaluzie na jeden pohon při uložení motoru uprostřed sestavy.
MAXIMÁLNÍ PLOCHA ŽALUZIE
11 m2
MAXIMÁLNÍ ŠÍŘKA SPOJENÝCH ŽALUZIÍ
8 bm ovládání motorem, každá žaluzie
musí mít dvě jednoduché vodící lišty

Musí se však dodržet pravidlo, že na každou
stranu od motoru může být maximálně
5 ložisek (otočný mechanismus).
U spojených připojených žaluzií může dojít
k odchylce v naklopení lamel jedné žaluzie
vůči druhé až o 200.

MINIMÁLNÍ ŠÍŘKA ŽALUZIÍ
60 cm motor

Poznámka:
Šířka se zadává na střed vodících profilů, výška se zadává včetně horního profilu a držáku č. 1.
Standardní vzdálenost od středu vodítek po fasádu je 160 mm.
Při malých šířkách žaluzií nelze zamezit šikmému chodu žaluzií.

MATERIÁL ŽALUZIÍ
LAMELY
hliníkové, vyválcované do tvaru C, S nebo Z - oboustranně barevně
upravené, šířka lamely 65, 70, 80, 90 mm, tloušťka lamely 0,42 mm
HORNÍ PROFIL
56 x 58 mm z pozinkovaného ocelového plechu nebo z extrudovaného hliníku
TEXTILNÍ NOSIČE A PÁSKY
ze speciálních syntetických vláken, barva šedá nebo černá, šířka pásky 8 mm
SPODNÍ PROFIL
v šířce lamel z extrudovaného hliníku, v barvě dle RAL nebo eloxu
VODÍCÍ PROFILY
ø 40 mm z extrudovaného hliníku, v barvě dle RAL nebo eloxu
KRYCÍ PLECH
z extrudovaného hliníku v barvě dle RAL nebo eloxu, maximální délka plechu
v jednom kuse 5 500 mm (pouze při montáži 2 a více žaluzií umístěných v jednom
krytu). K děleným krytům je dodávána vnější spojka krytu.
Lakování hliníkových profilů a krycích plechů je prováděno ve vlastní práškové
lakovně. Kvalita práškového lakování odpovídá standardům GSB.
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schéma

držáky, profily a plechy

měření a barvy

STF, STL systémy a ISO-KASTL

venkovní žaluzie

FASÁDNÍ ŽALUZIE C-65F, C-80F, Z-70F, Z-90F, S-90F

Výška vytažené žaluzie

návody

Vzdálenost po první lamelu
viz tabulka str. 28

materiál

Výška krytu

příloha

Celková výška žaluzie
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SAMONOSNÝ SYSTÉM - STF 1
Montáž na rám okna s přiznaným (pohledovým) vodícím profilem
- možnost montáže s krycím plechem, bez krycího plechu nebo s krytem ISO-KASTL
- určený pouze pro žaluzie s vodícími kolíky (S-90, Z-90, Z-70, C-80, C-65 a F-80V)
- variabilita osazení žaluzie od okna díky použití nastavovacích profilů

STF 1 vodící profily

Výkres vodících profilů STF 1

STF 1 systém s krycím plechem
nebo krytem ISO-KASTL

STF 1 systém bez krycího plechu

Nosný držák
žaluzie STF
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Nosný držák
žaluzie STF

SAMONOSNÝ SYSTÉM - STF 1

venkovní žaluzie

Venkovní žaluzie se samonosným systémem STF 1

Výška žaluzie				
				
				

max. 350 cm (výškou žaluzie se rozumí vzdálenost od
místa upevnění stropního držáku po konec lamely
v zavřeném stavu)

Ovládání žaluzie			

motorem

STF, STL systémy a ISO-KASTL

Šířka žaluzie				60 - 230 cm (pro samonosný systém)
					
U žaluzií o šířce nad 230 cm musí být systém doplněn
					
o dodatečné kotvení horního profilu do stropu nebo boku.

Maximální celková plocha žaluzie
8 m2 (bez dodatečného kotvení horního profilu žaluzie)
					12 m2 (s dodatečným kotvením horního profilu žaluzie)
Provedení žaluzie			

žaluzie má vždy dvě samonosná vodítka

měření a barvy

U tohoto typu žaluzií nelze spojovat několik žaluzií
na 1 motor a nelze použít jiný vodící profil!

Technické parametry žaluzií se samonosným systémem STF 1
Vodící profil STF 1 - extrudovaný hliník, lakovaný v barvě dle RAL, skládá se ze 2 a více částí.

držáky, profily a plechy

Části vodícího profilu STF 1:
1. Tělo samonosného systému STF - tvoří tělo samonosného vodícího systému STF 1
2. Distanční (rozšiřovací) profil STF 1 - tento profil není automaticky součástí dodávky,
protože slouží jako nástavec pro dosažení potřebného odsazení vodící lišty od okna.
Používá se v případě, že je nutno osu žaluzie umístit ve vzdálenosti větší než 65 mm
od rámu okna. V jedné sestavě lze použít max. 2 distanční profily.

schéma

3. Vodící profil STF 1 (vyjímatelný) - profil je doplněný o plastový kedr.
Pokud je objednán současně profil č. 1 a 2, jsou oba profily dodávány zkompletované
včetně předvrtaných otvorů pro upevnění vodící lišty na rám okna.

návody

Na vyžádání lze spodní část vodících profilů seříznout v úhlu 4 stupňů.
Držáky žaluzie - u tohoto typu žaluzie nedoporučujeme použití držáků č. R1

materiál

Lamely - hliníkové, vyválcované do tvaru C, Z, S nebo F včetně vodících kolíků.
Pozn. Z důvodu použití masivních vodících profilů jsou lamely o 76 mm kratší než je šířka žaluzie
(tj. 38 mm z každé strany)
Horní profil žaluzie - je o 80 mm kratší než je celková šířka žaluzie

příloha

Krycí plech - ohýbaný plech je dodáván včetně boků a nosných držáků žaluzií STF
Tloušťka plechu 2 mm, barva dle RAL nebo elox.
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SAMONOSNÝ SYSTÉM - STF 2
Montáž na rám okna se zapuštěným vodícím profilem
- možnost montáže s krycím plechem, bez krycího plechu nebo s krytem ISO-KASTL
- určený pouze pro žaluzie s vodícími kolíky (S-90, Z-90, Z-70, C-80, C-65 a F-80V)
- variabilita osazení žaluzie od okna díky použití nastavovacích profilů

STF 2 vodící profily

Výkres vodících profilů STF 2

STF 2 systém s krycím plechem
nebo krytem ISO-KASTL

STF 2 systém bez krycího plechu
Nosný držák
žaluzie STF

Nosný držák
žaluzie STF
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SAMONOSNÝ SYSTÉM - STF 2

venkovní žaluzie

Venkovní žaluzie se samonosným systémem STF 2
Šířka žaluzie				60 - 230 cm (pro samonosný systém)
					
U žaluzií o šířce nad 230 cm musí být systém doplněn
					
o dodatečné kotvení horního profilu do stropu nebo boku.

Ovládání žaluzie			

STF, STL systémy a ISO-KASTL

Výška žaluzie				max. 350 cm (výškou žaluzie se rozumí vzdálenost od 		
					
místa upevnění stropního držáku č. 1 po konec lamely
					
v zavřeném stavu)
motorem

Maximální celková plocha žaluzie
8 m2 (bez dodatečného kotvení horního profilu žaluzie)
					12 m2 (s dodatečným kotvením horního profilu žaluzie)
Provedení žaluzie			

žaluzie má vždy dvě samonosná vodítka

měření a barvy

U tohoto typu žaluzií nelze spojovat několik žaluzií
na 1 motor a nelze použít jiný vodící profil!

Technické parametry žaluzií se samonosným systémem STF2
Vodící profil STF 2 - extrudovaný hliník, lakovaný v barvě dle RAL, skládá se ze 2 a více částí.

držáky, profily a plechy

1. Vodící profil STF 2 - tvoří tělo samonosného systému STF 2
2. Distanční (rozšiřovací) profil STF 2 - tento profil není automaticky součástí dodávky,
protože slouží jako nástavec pro dosažení potřebného odsazení vodící lišty od okna. Používá
se v případě, že je nutno osu žaluzie umístit ve vzdálenosti větší než 65 mm od rámu okna.
V jedné sestavě mohou být použity max. 2 distanční profily!
3. Plastový vodící profil - plastová vložka vodícího profilu, šedá barva podobná RAL 9006

návody

schéma

POZOR: Místo plastového vodícího profilu je možno použít hliníkový zapuštěný vodící profil typ Z,
který může být v provedení v barvě dle RAL (součástí hliníkového vodícího profilu je i plastový kedr).
Pokud je objednán současně profil č. 1 a 2, jsou oba profily dodávány zkompletované včetně
předvrtaných otvorů pro upevnění vodícího profilu na rám okna.
Na vyžádání lze spodní část vodících profilů č. 1 a č. 2 seříznout v úhlu 4 stupňů.
Držáky žaluzie - u žaluzií se samonosným systémem STF 2 nedoporučujeme použití držáků č. R1

materiál

Lamely - hliníkové, vyválcované do tvaru C, Z, S nebo F včetně vodících kolíků.
Pozn. Z důvodu použití masivních vodících profilů jsou lamely o 76 mm kratší než je šířka žaluzie
(tj. 38 mm z každé strany)
Horní profil žaluzie - je o 80 mm kratší než je celková šířka žaluzie

příloha

Krycí plech - ohýbaný plech je dodáván včetně boků a nosných držáků žaluzie STF
Tloušťka plechu 2 mm, barva dle RAL nebo eloxu.
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MĚŘENÍ ŽALUZIÍ SE SAMONOSNÝM SYSTÉMEM STF

Měření STF1 a STF2 systému s krycím plechem, bez krycího plechu
nebo bez krytu ISO-KASTL
Celková výška žaluzie = zaměřený otvor = rozměr D. Celková výška žaluzie musí být změřena
a v objednávce zadána takto:
rozměr „C“ - výška vytažené žaluzie (výška krytu)
rozměr „F“ - světlá výška okna (výška od krytu dolů)
Celková šířka žaluzie se zadává včetně vodícího profilu STF.
STF 1 systém s krycím plechem

Poznámky:
C - Výška vytažené žaluzie (výška krytu)
D - Celková výška žaluzie (včetně krytu)
E - Doporučený prostor pro žaluzii 130 mm
F - Světlá výška okna
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STF 2 systém s krycím plechem

venkovní žaluzie

MĚŘENÍ ŽALUZIÍ SE SAMONOSNÝM SYSTÉMEM STF

Typy plechů pro systém STF

STF, STL systémy a ISO-KASTL

Doporučené rozměry
- dle výšky paketu

Tloušťka plechu: 2 mm

- min. 130 mm

Plechy dodáváme včetně
boků

- min. 50 mm
- min. 20 mm

Plech F33

držáky, profily a plechy

Plech F32

schéma

Plech F31

návody

Plech F30

materiál

Plech F21

příloha

Plech F11

měření a barvy

- min. 20 mm
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MĚŘENÍ ŽALUZIÍ SE SAMONOSNÝM SYSTÉMEM STF
Měření STF1 a STF2 systému s podomítkovým krytem ISO-KASTL
Celková výška žaluzie musí být změřena a v objednávce zadána takto:
rozměr „C“ - celková výška krytu (včetně síly materiálu ISO-KASTL)
rozměr „F“ - světlá výška okna (výška od krytu dolů)
Celková výška žaluzie D je včetně krytu ISO-KASTL (tloušťka krytu je 15 mm)!
POZOR: Kombinace systému STF s podomítkovým krytem není konstruována jako samonosný systém, proto musí být podomítkový kryt ISO-KASTL vždy samostatně
kotven ke stavbě!!!
Celková šířka žaluzie se zadává včetně vodícího profilu STF.
STF 1 systém s krytem ISO-KASTL

Poznámky:
C - Celková výška krytu
D - Celková výška žaluzie (včetně krytu)
E - Doporučený prostor pro žaluzii 130 mm
F - Světlá výška okna
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STF 2 systém s krytem ISO-KASTL

SAMONOSNÝ SYSTÉM - STL

venkovní žaluzie

Montáž na rám okna nebo do ostění

držáky, profily a plechy

měření a barvy

STF, STL systémy a ISO-KASTL

- rychlá montáž žaluzií do připraveného prostoru pod fasádou
- určený pouze pro žaluzie s vodícími kolíky (S-90, Z-90, Z-70, C-80, C-65 a F-80V)
- masivní stabilní vodící profily

Parametry žaluzií se samonosným systémem:

schéma

Šířka žaluzie		
max. 230 cm šířka žaluzie = šířka ostění (při montáži
		do ostění). U žaluzie o šířce nad 230 cm musí být systém
		doplněn o dodatečné kotvení horního profilu do boku
		nebo stropu

Ovládání žaluzie			

návody

Výška žaluzie				max. 350 cm (výškou žaluzie se rozumí vzdálenost
					
od místa upevnění stropního držáku č. 1 po konec lamely
					
v zavřeném stavu)
klikou nebo motorem

materiál

Maximální celková plocha žaluzie
8 m2
					
Provedení žaluzie			
žaluzie má vždy dvě samonosná vodítka

příloha

U tohoto typu žaluzií nelze spojovat několik žaluzií na 1 motor a nelze použít jiný vodící profil!
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STL - SAMONOSNÝ SYSTÉM

Technické parametry žaluzií se samonosným systémem STL
Lamely
● hliníkové, vyválcované do tvaru C, Z nebo S včetně vodících kolíků z důvodu použití masivních
vodících profilů jsou lamely o 64 mm kratší než je šířka žaluzie (tj. 32 mm z každé strany)
Horní profil
● 56 x 58 mm, hliníkový nebo pozinkovaný profil, délka horního profilu = šířka žaluzie
(horní profil je možné dodat i zkrácený o 32 mm z každé strany)
POZOR! Pokud bude poloha ovládání převodovky větší než -15 mm, bude převodovka
přesahovat šířku žaluzie !!!
Vodící profil STL
hliníkový profil včetně plastové vložky o šířce 27 mm, hliníkový profil v barvě dle RAL, plastová vložka vložka v šedé barvě podobné RAL 9006
POZOR: Plastovou vložku je možno nahradit ve vodícím profilu STL vodícím profilem
typ Z, který je však nutno přišroubovat.
Délka vodícího profilu STL
= výška žaluzie - 75 mm, plastová vložka vodícího profilu = délka vodícího profilu STL
Držáky žaluzie
● ke každé žaluzii jsou dodány 2 ks nosného držáku horního profilu včetně držáku č. 1 (1 x levý
a 1 x pravý nosný držák), u tohoto typu žaluzie nedoporučujeme použití držáků č. R1
Držáky vodícího profilu
● vodící profil je určen primárně pro montáž do ostění - tj. bez držáků vodící lišty, ale je možné
samonosný systém doplnit držáky typu KV nebo teleskopickými držáky a namontovat na rám okna
POZOR: V případě montáže vodících profilů s teleskopickými držáky je nutné,
aby byly vodící profily postaveny na pevný podklad, který ponese váhu žaluzie!
Poloha převodovky při ovládání klikou:
Převodovka může být umístěna v horním profilu tak, aby přesahovala nebo nepřesahovala celkovou
šířku žaluzie.
Maximální možně vysunutí převodovky:
max. + 78 až 0 mm (zkrácený horní profil)
max. + 110 až 0 mm (horní profil ve standardním provedení tj. horní profil = šířka žaluzie)
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ISO-KASTL - PODOMÍTKOVÝ KRYT PRO ŽALUZIE

venkovní žaluzie

ISO-KASTL

vysoce variabilní prvek určený pro montáž venkovních žaluzií pod omítku.
ISO-KASTL byl vyvinut tak, aby zamezil vzniku tepelných mostů, usnadnil montáž žaluzií a
současně mohl být snadno a rychle zabudován do jakékoliv stavby včetně nízkoenergetických
domů.

STF, STL systémy a ISO-KASTL

Výhody podomítkového krytu ISO-KASTL:
- vysoká tepelná a hluková izolace
- velmi dobrá přilnavost ke stavebním materiálům
- 100% odolnost vůči vodě
- neobsahuje formaldehyd
- vnitřní rozměr vhodný pro jakýkoliv typ venkovní žaluzie
- snadná manipulace díky nízké hmotnosti
- systémový stavební prvek k sendvičové desce (viz dále)

Kryt bez zateplení

držáky, profily a plechy

měření a barvy

Typy podmítkových krytů pro žaluzie:

Kryt se zateplením

schéma

Vnější šířka krytu: 190 mm
(včetně vnější izolace
o tloušťce 30 mm)
Vnitřní šířka krytu: 130 mm

zadní lišta “U”

Vnější šířka krytu: 160 mm
Vnitřní šířka krytu: 130 mm

Další varianty přední lišty:
přední lišta A

materiál

zadní lišta “T”

návody

standardní přední
lišta (extrudovaná)

přední lišta B

příloha

Objednací rozměr se bere jako vnější. Vnitřní rozměr
krytu je menší o tloušťku stěn (2 x 15 mm).
Doporučená délka krytu max. 4 m v jednom kuse.
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ISO-KASTL - PODOMÍTKOVÝ KRYT PRO ŽALUZIE
Popis podomítkového krytu ISO-KASTL:
Kryt pro venkovní žaluzie ISO-KASTL je vyroben z PURENITU®
o tloušťce 15 mm, skládá se ze tří obvodových desek, dvou bočnic
a hliníkové ukončovací a montážní lišty. Povrch desek je opatřen
fliesem odolným UV záření. Vlastní desky jsou k sobě přilepeny
a přisponkovány tak, aby byla dosažena dostatečná
pevnost a stabilita.
Tloušťka izolace u zatepleného krytu je 30 mm.
Vnitřní rozměr krytu je 130 mm, je tedy dostatečný pro každý typ
venkovní žaluzie od firmy ŽALUZIE NEVA s.r.o.
Přední část podomítkového krytu je opatřena hliníkovou ukončovací
lištou zajišťující pevnost přední hrany. Hliníková lišta má tvar „L“ a je
z vnitřní strany krytu přišroubována. Zadní část krytu je zpevněna
nebo překrytá hliníkovou montážní lištou. Vnitřní povrch krytu doporučujeme ošetřit
do výšky 180 mm stejnou povrchovou úpravou jako je finální barva fasády, aby bylo dosaženo celkově
optimálního vzhledu s fasádou domu.

Standartní rozměry krytů ISO-KASTL

(Tloušťka desek je 15 mm, vnitřní rozměr krytu je tedy o tuto tloušťku menší.)
Nezateplený
kryt

Zateplený
kryt

Nezateplený kryt
Zateplený kryt
							
Rozměr v mm
Rozměr v mm
						
A
B
C
A
B
C
							
125
160
125
125
190
125
165
160
165
165
190
165
175
160
175
175
190
175
205
160
205
205
190
205
245
160
245
245
190
245
265
160
265
265
190
265
295
160
295
295
190
295
325
160
325
325
190
325
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ISO-KASTL - PODOMÍTKOVÝ KRYT PRO ŽALUZIE

venkovní žaluzie

Způsob montáže krytů:

STF, STL systémy a ISO-KASTL

Žaluziové kryty ISO-KASTL se montují přímo na zeď nebo okno pomocí montážní lišty a úhelníků, které jsou upevňovány shora cca 200 mm od kraje krytu. Vzdálenost mezi jednotlivými
úhelníky by neměla přesáhnout 990 mm. Pro dosažení potřebné stability je nutné upevnit kryt
také v jeho spodní části ke stavbě. Pokud to stavba umožňuje, mohou se kryty montovat přímo
do překladů. V případě jiného zabudování do stavby je nutné zajistit, aby byl kryt připevněn na
střed horní desky, tedy v ose váhy žaluzií a jeho spodní hrany opatřeny odpovídající lištou.
Další způsoby montáže na dotaz u našich techniků.
Doporučujeme řádně 2x přesíťovat spoje mezi izolací a krytem.

MERINIT® Sendvičové desky zapuštěného vod. profilu
MERINIT® Termoizolační sendvičové desky doporučujeme kombinovat se žaluziovým krytem
ISO-KASTL. Získáte tak kvalitně izolovaný systém a navíc výsledný estetický vzhled bude
dokonalý. Hotové, na rozměr nařezané termoizolační desky stačí pouze upevnit v ostění. Venkovní žaluzie a vodící profily se namontují, až po dokončení finálního nátěru fasády.

držáky, profily a plechy

měření a barvy

Popis výrobku:
termoizolační sendvičová deska
o tloušťce 26 mm (tloušťka desky včetně
hliníkového montážního profilu je 32 mm)
Volitelná šířka desky: max. 280 mm
Maximální délka desky: 4 m

návody

Detail ostění se zabudovanou žaluzií

materiál

Detail ostění se sendvičovou
deskou a zapuštěným
vodícím profilem

příloha

Detail ostění se
sendvičovou deskou

schéma

V objednávce uvádějte délku desky, šířku desky a osu vodícího profilu - vzdálenost od kraje desky - (měřeno od okna).
Žaluziové kryty i sendvičové desky jsou zpravidla dodávány na stavbu samostatně několik týdnů
dříve než venkovní žaluzie. Venkovní žaluzie doporučujeme zaměřovat až po dokončení fasády.
U desek počítejte se skosením na parapet.
Drážka pro vodící profil musí být svedena do parapetu tak, aby nedocházelo
k zatékání do fasády.
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VÝŠKA STAŽENÉ ŽALUZIE A POČET DRŽÁKŮ
DLE ROZMĚRU
Výška stažené žaluzie
Celková výška
žaluzie (cm)

101 - 125
126 - 150
151 - 175
176 - 200
201 - 225
226 - 250
251 - 275
276 - 300
301 - 325
325 - 350
351 - 375
376 - 400

Min. výška stažené žaluzie v cm (paket)
Z-90 a S-90

C-80

Z-70

C-65

F-80

17*
18*
20*
21*
22
23
24
25
27
28
29
30

18*
19*
21*
22*
23
25
26
27
29
30
32
34

18*
20*
21*
23*
24
26
28
30
31
32
33
34

20*
22*
24*
25
27
29
31
32
34
36
38
40

13*
14*
14*
15*
16*
17*
17*
18*
19*
19*
20*
21*

F-80V

E-50 K

E-50 M

15*
11,0
16*
12,5
17*
13,5
18*
14,3
19*
15,3
20*
16,5
21*
17,5
23
18,5
25		
26		
28		
28		

14,0
15,3
16,5
17,3
18,3
19,5
20,5
21,5
22,5
24,0
25,0
26,5

U žaluzie C-80 ovládané motorem připočítejte k výšce paketu +2 cm. Uvedené míry jsou pouze orientační.
* Pozor na výšku krycího plechu, při maximální výšce „V“ může vzniknout mezera
mezi krytem žaluzie a první lamelou

Výška stažené žaluzie

Počet držáků horního profilu
šířka žaluzie (mm)

počet horních držáků

600 - 1699
1700 - 2699
2700 - 3399
3400 - 4000

2
3
4
5

Počet držáků vodícího profilu
výška žaluzie (mm)
		

počet držáků
vodícího profilu

600 - 1799
1800 - 3099
3100 - 4000

2
3
4

Počet držáků vodícího profilu pro FASÁDNÍ ŽALUZIE
Počet držáků vodícího profilu do 2,5 m šířky
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Počet držáků vodícího profilu od 2,5 m do 3,5 m šířky

výška žaluzie (mm)

počet držáků vodícího profilu

výška žaluzie (mm)

počet držáků vodícího profilu

600 - 1499
1500 - 2499
2500 - 3399
3400 - 4000

2
3
4
5

600 - 1399
1400 - 2199
2200 - 3099
3100 - 4000

2
3
4
5

Pozn.: STL - systém se měří stejně jako STF systém

příloha

materiál

návody

schéma

držáky, profily a plechy

měření a barvy

STF, STL systémy a ISO-KASTL

venkovní žaluzie

DŮLEŽITÉ ROZMĚRY PRO MĚŘENÍ A MONTÁŽ
STANDARDNÍ ŽALUZIE
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DŮLEŽITÉ ROZMĚRY PRO MĚŘENÍ A MONTÁŽ FASÁDNÍ
ŽALUZIE S KULATÝM VODÍCÍM PROFILEM
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příloha

materiál

návody

schéma

držáky, profily a plechy

měření a barvy

STF, STL systémy a ISO-KASTL

venkovní žaluzie

DŮLEŽITÉ ROZMĚRY PRO MĚŘENÍ
A MONTÁŽ ŽALUZIE E-50

31

HORIZONTÁLNÍ ŘEZ ŽALUZIÍ
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S
S
S
S
S
H
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
H
H
H
H
H
H
H
H

STF, STL systémy a ISO-KASTL

bílá
9003
■
■
■
■
■		
hnědá
8028
■
■
■
▲			
šedobéžová
1019
▲
▲
▲
▲			
šedá
7038
■
■
■
▲			
stříbrná
9006
■
■
■
■			
stříbrná
9006
■
■
■
■
■		
zelená
6005
▲
▲
▲
▲			
světle béžová
1015
■
■
■
▲			
červená - purpurová 3004
▲
▲
▲
▲			
modrá - námořnická 5002
▲
▲
▲				
modrá - holubí
5014
▲
▲
▲				
antracitově šedá
7016
■
■
■
■
■		
černošedá
7021
▲
▲
▲				
světle šedá
7035
▲
▲
▲				
prachově šedá
7037
■
■
■				
bronzová
SW205G
■
■
■
■			
stříbrná - šedá
9007
■
■
■
■
■		
bílá
9010
■
■
■
▲			
bronzová tmavá
SW203G
■
■
■		
■		
tmavě šedá
DB703
▲
▲
▲
▲			
černá
9005
▲
▲
▲				
bílá
9003						
■
stříbrná
9006						
■
světle béžová
….						
■
šedá
7038						
■
tmavě bronzová
….						
■
tmavohnědá
8016						
■
bronzová
….						
■
šedobéžová
….						
■

Lak

měření a barvy

E-50**

držáky, profily a plechy

F-80**
F-80V**

Vysvětlivky:
■ - standardní barvy
▲ - nadstandardní barvy (s příplatkem)
S - struktur. lak
H - hladký lak
.... - barevný odstín pro lakování příslušenství si musí zvolit zákazník
* - uvedené č. barvy RAL je pouze orientační, jedná se o nejbližší odstín na stupnici RAL k barvě lamel
** - Žaluzie F-80 a E-50 jsou dodávány vždy v hladkém laku

příloha

Upozornění:
Žaluzie E-50 jsou dodávány s lamelami, které mají zalakované i hrany.
Žaluzie F-80 je možné dodat s lamelami, které mají zalakované i nezalakované hrany.
! Pouze u barvy 140 H jsou VŽDY okraje nezalakované.

schéma

C-65
C-65S

návody

010
071
110
130
140
140 H
220
240
330
502
514
716
721
735
737
780
907
910
908
DB703
905
5010
5140
5240
5130
5908
5071
5780
5365

C-80
C-80S

materiál

			 Z-70
S-90
Číslo
název
RAL*
Z-90		

venkovní žaluzie

BAREVNÁ KOLEKCE LAMEL
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TYPY VODÍCÍCH PROFILŮ

Vodící profil - jednoduchý

typ S

Vodící profil - dvojitý (drážka na boku)

typ SDV

Vodící profil - ostění

Vodící profil - dvojitý (drážka na střed)

Vodící profil - jednoduchý

Vodící profil - dvojitý

Vodící profil - zapuštěný

Pouzdro pro zapuštěný profil

typ O

typ K

typ Z

34

typ SDV 2

typ KDV

typ U

Vodící profil - STF 2

měření a barvy

STF, STL systémy a ISO-KASTL

Vodící profil - STF 1

venkovní žaluzie

TYPY VODÍCÍCH PROFILŮ

materiál

návody

Plastový zapuštěný profil

příloha

Vodící profil - STL

schéma

držáky, profily a plechy

Distanční profil STF
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TYPY DRŽÁKŮ VODÍCÍCH PROFILŮ

Držáky standard A, B, C

A,B,C

Tento typ držáků je možné použít
pouze u vodících profilů
typ S a SDV.
Typ A: 55 - 73 mm
Typ B: 73 -103 mm
Typ C: 103 - 155 mm

Teleskopický držák
Teleskopický držák je určen pro
odsazení vodícího profilu (není
standardně součástí dodávky
žaluzií).
Pozor: Plato teleskopického
držáku přesahuje šířku žaluzie o
5 mm.

Typ TA: 50 - 70 mm
Typ TB: 70 -105 mm
Typ KV
Speciální držák pro kulaté vodící profily
typ K nebo KDV - použití na fasádní systém
nebo STL systém.
(Standartní délka držáku je 160 mm)
Délka držáku KV:
- délka min. 70 mm (pro žaluzie se standardním krycím plechem)
- min. 85 mm (pro žaluzie s kulatým krycím
plechem)

Typ TC: 105 - 170 mm
Typ TD: 170 - 295 mm

Rohový držák vodícího profilu

Typy držáků pro
odsazení žaluzie
70 - 80 mm
80 - 100 mm
103 - 140 mm
140 - 200 mm

Pozn.: K rohovému držáku je nutno
objednat jekl 40x40 mm
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venkovní žaluzie

TYPY DRŽÁKŮ LANKA

Držák vodícího lanka
Držák vodícího lanka pro typy
žaluzií C-80S, C-65S, a F-80.

STF, STL systémy a ISO-KASTL

Typ LA - 80
Typ LB - 120
Typ LC - 150

měření a barvy

Držák lanka parapetní

schéma

Pro žaluzie E-50.

návody

Pro žaluzie E-50.

materiál

Držák lanka základní

příloha

Držák lanka s napínacím šroubem

držáky, profily a plechy

Držák vodícího lanka
pro typy žaluzií C-80S,
C-65S a F-80.
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TYPY DRŽÁKŮ HORNÍHO PROFILU

Držák č. 1 AL - Držák
samostatný (hliníkový)

Držák č. 2 - Držák s nástavcem pro
montáž na stěnu

Držák č. 1 - Držák samostatný
(pozinkovaná ocel)

Držák č. 3 - Držák pro montáž
na stěnu včetně krycího plechu

Držák č. 4 - Držák pro stropní
montáž včetně krycího plechu

Typy prodloužení držáku č. 3, 4, 23, 33, 13 a 14
prodloužení 100 mm pro kr. plechy:
prodloužení 150 mm pro kr. plechy:
prodloužení 200 mm pro kr. plechy:
prodloužení 250 mm pro kr. plechy:
prodloužení 300 mm pro kr. plechy:
prodloužení 350 mm pro kr. plechy:
prodloužení 400 mm pro kr. plechy:
prodloužení 450 mm pro kr. plechy:
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o výšce 14 - 18 cm
o výšce 19 - 23 cm
o výšce 24 - 28 cm
o výšce 29 - 33 cm
o výšce 34 - 38 cm
o výšce 39 - 43 cm
o výšce 44 - 48 cm
o výšce 49 - 53 cm

Držák č. 14 - Držák pro montáž na
strop, včetně krycího plechu typu
1B, 2B, 1C, 2C

Držák č. 23

Držák č. 33

Držák R1

Držák R1 - Určený pro montáž do předem
připravených úzkých šachet a stísněných
prostor. Předností je snadná a rychlá montáž
a možnost použítí při kolizi držáku s ložiskem
nebo motorem.

příloha

materiál

návody

schéma

držáky, profily a plechy

měření a barvy

STF, STL systémy a ISO-KASTL

Držák č. 13 - Držák pro montáž
na stěnu, včetně krycího plechu
typu 1B, 2B, 1C, 2C

venkovní žaluzie

TYPY DRŽÁKŮ HORNÍHO PROFILU
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TYPY DRŽÁKŮ HORNÍHO PROFILU
PRO ŽALUZIE E-50
č. 1 - 50K horní držák pro žaluzie E-50K
- montáž do stropu (materiál: hliník)

č. 2 - 50K horní držák pro žaluzie E-50K:
- montáž do stěny (materiál: hliník)

č. 3 - 50K držák pro krycí plech (montáž na stěnu včetně krycího plechu)
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TYPY DRŽÁKŮ PRO ISO-KASTL
A SENDVIČOVÉ DESKY
venkovní žaluzie

Typy držáků pro ISO-KASTL a sendvičové desky

STF, STL systémy a ISO-KASTL

Držák pro ISO-KASTL
se zateplením

měření a barvy

Držák pro ISO-KASTL
bez zateplení

schéma

držáky, profily a plechy

Držáky pouzdra pro zapuštěný profil typ Z nebo pro sendvičovou desku
Držák pouzdra 100x150 mm
(U- profil)

příloha

materiál

návody

Držák pouzdra 130x150 mm
(U- profil)
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TYPY KRYCÍCH PLECHŮ

Typ 1

Typ 2

A

Typ 1b

Typ 2b

Typ 1c

Typ 2c
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Typ Z

Typ 1 s L profilem

Typ 1CH14

STF, STL systémy a ISO-KASTL

Typ 1CH12

držáky, profily a plechy

měření a barvy

Typ 3

venkovní žaluzie

TYPY KRYCÍCH PLECHŮ

návody

schéma

Provedení krycích plechů:
typ č. 1, 1b, 1c, 2, 2b, 2c, 3, 1CH12, 1CH14, Z
- délka plechu max 3 m v jednom kuse
- tloušťka plechu 1,5 nebo 2 mm

příloha

materiál

Upozornění:
Při montáži krycích plechů navazujících na sebe
(nepřetržitý pás oken), je třeba dodržet mezi
plechy dilataci cca 2 mm a plechy nesmí být
společně pevně spojeny.

43

TYPY KRYCÍCH PLECHŮ
Krycí plechy pro fasádní žaluzie
Pro žaluzie s výškou paketu do 22 cm.

Pro žaluzie s výškou paketu do 28 cm.

Typ 4

Typ 5

Plechy pro fasádní žaluzie jsou vyrobeny z extrudovaného hliníku a dodávány včetně boků.
Délka plechu v jednom kuse max. 5 500 mm k plechům složeným ze 2 a více částí je dodávána
vnější spojka plechu.

Krycí plechy pro samonosný systém STF1 a STF2
Plech F11

Plech F21

Plech F30

Plech F31

Plech F32

Plech F33

Provedení krycích plechů: F11, F21, F30, F31, F32, F33
Tloušťka plechu 2 mm. Plechy dodávány včetně boků.
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příloha

materiál

návody

schéma

držáky, profily a plechy

měření a barvy

STF, STL systémy a ISO-KASTL

venkovní žaluzie

PŘÍKLAD VÍCEÚROVŇOVÉHO ZAPOJENÍ ŽALUZIÍ
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SCHÉMA ZAPOJENÍ ŽALUZIOVÉHO MOTORU
Schéma zapojení žaluziového motoru Geiger

Typy motorů, které dodáváme ve venkovních žaluziích:
SOMFY J4WT, SOMFY J4 RTS, SOMFY IO
GEIGER GJ5606, GJ5610, GJ5620
Elero JA05 Soft
Elero JA 05 Soft SMI motor
Elero JA 09 Soft SMI motor
Jiné typy motoru je možné dodat na základě konkrétního požadavku ze strany zákazníka.
Standardní délka kabelu motoru: 50 cm
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NÁVOD NA NASTAVENÍ KONCOVÝCH POLOH
MOTORU GEIGER

1. Spusťte žaluzii cca 300 mm
pod požadovanou HORNÍ POLOHU.
2. Stiskněte černé tlačítko
(tlačítko zůstane zamáčknuté).
3. Vytáhněte žaluzii do požadované
polohy.
4. Spouštějte žaluzii cca 6 sekund,
až do okamžiku, kdy tlačítko vyskočí.
Tímto úkonem je poloha nastavena.

1. Vytáhněte žaluzii cca 300 mm
nad požadovanou DOLNÍ POLOHU.
2. Stiskněte bílé tlačítko
(tlačítko zůstane zamáčknuté).
3. Spusťte žaluzii do požadované
polohy.
4. Vytahujte žaluzii cca 6 sekund,
až do okamžiku, kdy tlačítko vyskočí.
Tímto úkonem je poloha nastavena.

schéma

Nastavení DOLNÍ koncové polohy:

návody

Nastavení HORNÍ koncové polohy: 		

držáky, profily a plechy

měření a barvy

STF, STL systémy a ISO-KASTL

venkovní žaluzie

Motor GEIGER GJ5606, GJ5610, GJ5620

příloha

materiál

Vždy ověřte, že jsou koncové polohy funkční.
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NÁVOD NA NASTAVENÍ KONCOVÝCH POLOH
MOTORU SOMFY RTS
Motor SOMFY RTS

HORNÍ koncová poloha (NASTAVENÍ POMOCÍ DÁLKOVÉHO OVLADAČE)
1. Stiskněte a podržte tlačítka NAHORU a DOLŮ po dobu 5 sekund, než žaluzie provede
krátký pohyb nahoru a dolů.
2. Stiskněte tlačítko NAHORU.
Žaluzie se začne pohybovat směrem nahoru. Držte tlačítko NAHORU stisknuté, dokud nedosáhnete
požadované horní koncové polohy (žaluzie pokračuje v pohybu nahoru sama, pokud bylo tlačítko na
ovladači stisknuto déle než 2 s).
3. Zastavte žaluzii v požadované horní koncové poloze tlačítkem STOP (1).
Pro přesné nastavení požadované polohy lze použít kolečko na ovladači typu Telis MOD/VAR.
Pro opravu polohy nepoužívejte tlačítko DOLŮ!
4. Pro uložení nastavené horní koncové polohy stiskněte tlačítko DOLŮ. Žaluzie provede krátký
pohyb nahoru a dolů a potvrdí tak nastavení horní koncové polohy.
(1) Pozn.: Pokud žaluzii nezastavíte a dojde k doteku a aktivaci nárazového spínače, bude jako horní
koncová poloha uložena poloha několik mm před dotekem nárazového spínače.
DOLNÍ koncová poloha (NASTAVENÍ POMOCÍ DÁLKOVÉHO OVLADAČE)
1. Stiskněte a podržte tlačítka NAHORU a DOLŮ.
po dobu 5 sekund, než žaluzie provede krátký pohyb nahoru a dolů.
2. Stiskněte tlačítko DOLŮ.
Žaluzie se začne pohybovat směrem dolů. Držte tlačítko DOLŮ stisknuté, dokud nedosáhnete
požadované dolní koncové polohy (žaluzie pokračuje v pohybu dolů sama, pokud bylo tlačítko
na ovladači stisknuto déle než 2 s).
Poznámka: Pokud se nově nastavovaná dolní koncová poloha nachází pod aktuálně
nastavenou, pohon se zastaví v aktuálně nastavené poloze. Stiskněte na ovladači znovu tlačítko
DOLŮ a pokračujte v nastavení.
3. Zastavte žaluzii v požadované dolní koncové poloze tlačítkem STOP.
Pro přesné nastavení požadované polohy lze použít kolečko na ovladači typu Telis MOD/VAR.
Pro opravu polohy nepoužívejte tlačítko NAHORU!
4. Pro uložení nastavené dolní koncové polohy stiskněte tlačítko NAHORU.
Žaluzie provede krátkýpohyb nahoru a dolů a potvrdí tak nastavení dolní koncové polohy.
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NÁVOD NA NASTAVENÍ KONCOVÝCH POLOH
MOTORU SOMFY J4WT

STF, STL systémy a ISO-KASTL

venkovní žaluzie

Motor SOMFY J4WT

Nastavení HORNÍ koncové polohy (POMOCÍ NASTAVOVACÍHO KABELU SOMFY)

držáky, profily a plechy

měření a barvy

1. Zapojte pohon na univerzální nastavovací kabel.
2. Stiskněte a držte asi 5 s stisknuté tlačítko “WT”.
(případně současně obě tlačítka NAHORU a DOLŮ na zkušebním
kabelu se dvěma tlačítky bez blokování).
3. Až se pohon krátce pohne ve směru nahoru, tlačítko (tlačítka)
uvolněte.
4. Stiskněte tlačítko NAHORU.
(Pohon se začne otáčet ve směru nahoru, krátce se zastaví
a pak se bude otáčet ve směru nahoru.)
5. Tlačítko držte stisknuté, dokud není dosažena požadovaná horní
koncová poloha.
6. Stiskněte tlačítko DOLŮ, horní koncová poloha je uložena.

Nastavení DOLNÍ koncové polohy (POMOCÍ NASTAVOVACÍHO KABELU SOMFY)

materiál

návody

schéma

1. Zapojte pohon na univerzální nastavovací kabel.
2. Stiskněte a držte asi 5 s stisknuté tlačítko „WT“.
(případně současně obě tlačítka NAHORU a DOLŮ na zkušebním
kabelu se dvěma tlačítky bez blokování).
3. Až se pohon krátce pohne ve směru nahoru, tlačítko uvolněte.
4. Stiskněte tlačítko DOLŮ.
(Pohon se začne otáčet ve směru dolů, krátce se zastaví a pak
se bude otáčet ve směru dolů.)
5. Tlačítko držte stisknuté, dokud není dosažena požadovaná dolní
koncová poloha.
6. Stiskněte tlačítko NAHORU, dolní koncová poloha je uložena.

příloha

Výrobní nastavení:
Pohon je dodáván nastavený v dolní koncové poloze, 120 otáček hřídele od horní
koncové polohy.
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NÁVOD NA MONTÁŽ VENKOVNÍCH ŽALUZIÍ

Návod na montáž venkovních žaluzií
1. Zkontrolujte výrobek, zda nedošlo transportem k jeho poškození.
2. Zkontrolujte dle dodacího listu úplnost dodávky.
3. Výrobek rozbalte a zorientujte jej ve stavebním otvoru.
(z interiéru vidíte výrobní štítek vpravo).
4. Přiloženým spojovacím materiálem upevněte držáky žaluzie tak, aby nedošlo
ke kolizi mezi držákem a ložiskem, případně převodovkou nebo motorem.
Držáky musí být rozmístěny rovnoměrně po celé délce horního profilu.
Dbejte na montáž v ose žaluzií.
5. Do držáků vložte žaluzii a označte místo pro vrtání průchodu, potom žaluzii vyjměte.
6. Vyvrtejte otvor pro průchod. Pokud je žaluzie doplněna krytem, je třeba jej nyní namontovat.
7. Žaluzii upevněte do držáků a utáhněte v konečné poloze.
8. Z vnitřní strany zasuňte průchod přes otvor do převodovky. Pokud šestihran nelze do převodovky
zasunout zcela volně, povolte převodovku a jejím pootočením nebo posunutím upravte polohu tak,
aby byla ve správné poloze a opět ji dotáhněte.
9. Zkontrolujte volné nasunutí šestihranu do převodovky, průchod přišroubujte, čepem spojte
průchod a tyč kliky. Čep překryjte přiloženým kroužkem a našroubujte držák kliky.
10. Případné zapojení elektropohonu smí provádět pouze kvalifikovaná osoba
(viz platné normy).
11. Kabel od motoru směřuje vždy vlevo při pohledu z interiéru.
12. Našroubujte vodící profily tak, aby přesahující vložky byly nahoře. Vodící profil začíná pod spodní hranou horního profilu. Držáky vodícího profilu umožňují seřízení polohy ve všech třech
směrech. Osa vodícího profilu musí směřovat na střed žaluzie.
13. Zkontrolujte, zda textilní páska vycházející z ložiska směřuje kolmo dolů a volně prochází kolmo
v lamelách.
Při použití jiného počtu a druhu kotevního materiálu nenese výrobce záruku!
Počet ložisek dle rozměru žaluzie
šířka (mm)
výška (mm)
2500		
3000		
4000		

1200

1300

1400

2000

2200

2400

2800

3100

3400

3600

4000

2
2
2

2
2
3

2
3
3

3
3
3

3
3
4

3
4
4

4
4
4

4
4
5

4
5
5

5
5
5

5
5
0

Žaluzie o šířce menší než 1 m - první a poslední ložisko je umístěno 150 mm od kraje žaluzie
Žaluzie o šířce větší než 1 m - první a poslední ložisko je umístěno 200 mm od kraje žaluzie

Pozn.: Tabulka, obrázek a výpočet neplatí pro typ E-50K
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NÁVOD NA MONTÁŽ FASÁDNÍCH ŽALUZIÍ

venkovní žaluzie

Návod na montáž fasádních žaluzií

měření a barvy

STF, STL systémy a ISO-KASTL

1. Zkontrolujte výrobek, zda nedošlo transportem k jeho poškození.
2. Zkontrolujte dle dodacího listu úplnost dodávky.
3. Výrobek rozbalte a zorientujte jej ve stavebním otvoru tak, jak bude
namontován (při pohledu z interiéru vidíte výrobní štítek vpravo).
4. Rozměřte umístění držáků vodícího profilu.
- přiloženým spojovacím materiálem upevněte držáky vodících profilů a k nim vodící profily tak,
aby objednaná šířka žaluzie byla přesně ze středu na střed vodícího profilu
- držáky musí být rozmístěny rovnoměrně po celé délce vodícího profilu,
vrchní držák vodícího profilu umístěte cca 5 cm pod spodní hranu krytu
- dbejte na montáž ve svislé (vertikální) ose žaluzií
5. Kryt navlečte na upevněné vodící profily a čtyřhrannou maticí se šroubem
zajistěte spojení mezi krytem a vodícími profily.
6. Zajistěte kleštěmi spojovací držák v krytu proti podélnému posunutí.
7. Tahovou zkouškou ověřte, zda veškeré spojovací prvky jsou řádně utaženy
a řádně drží.
8. Zajistěte držáky žaluzie proti posunutí, zespod navlečte žaluzii do vodících profilů
a upevněte do horního krytu.
9. Zkontrolujte, zda textilní páska vycházející z ložiska směřuje kolmo dolů
a volně prochází v lamelách.
10. Zapojení elektropohonu smí provádět pouze kvalifi kovaná osoba
(viz platné normy).
11. Po skončení montáže zkontrolujte řádný chod žaluzie.

příloha

materiál

návody

schéma

držáky, profily a plechy

Při použití jiného počtu a druhu kotevního materiálu nenese výrobce záruku
za výrobek.
Pro stanovení únosnosti kotevního podkladu je třeba počítat s hmotností 3,5 kg
na 1 m2 žaluzie a dynamickým namáháním větru s ohledem na umístění žaluzií.
Toto posouzení je na straně objednatele.
Montáž mohou provádět pouze námi proškolení pracovníci a firmy.
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NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU ŽALUZIÍ

Návod na obsluhu a údržbu venkovních žaluzií
Obsluha venkovních žaluzií
Naklápění, zvedání a spouštění lamel žaluzií:
klika: provádí se otáčením kliky doleva nebo doprava
šňůra: provádí tažením přední nebo zadní šňůra směrem dolů
motor: pomocí žaluziového spínače nebo dálkového ovladače
Venkovní žaluzii lze zastavit a naklopit její lamely v libovolné výšce.
Údržba venkovních žaluzií
Venkovní žaluzie nevyžaduje speciální údržbu.
Veškeré pohyblivé části jsou samomazné
!!! NEPOUŽÍVAT ŽÁDNÉ MAZACÍ TUKY !!!
K čištění používat pouze vodu se saponátovými prostředky.
!!! NEPOUŽÍVAT ABRASIVNÍ PROSTŘEDKY !!!
Funkčnost a životnost žaluzie je podmíněna způsobem používání.
V zimním období při mrazech a námrazách zkontrolujte před manipulací venkovní žaluzii,
zda není spodní profil nebo vodící kolíky lamel přimrzlé k vodícím profilům nebo parapetu.
Námrazu opatrně odstraňte, jinak může dojít k mechanickému poškození žaluzie.
UPOZORNĚNÍ:
Odolnost žaluzií je testována do rychlosti větru viz třída větru uvedená na štítku
žaluzie. Při větší rychlosti větru je nutné žaluzie vytáhnout do horní polohy.
Za poškození vzniklé povětrnostními vlivy a nesprávným používáním nenese výrobce žádnou
odpovědnost.
Opravy svěřte odborné firmě.
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venkovní žaluzie

SPOJOVACÍ MATERIÁL PRO MONTÁŽ ŽALUZIÍ

Montáž kotevních prvků

STF, STL systémy a ISO-KASTL

Před montáží se vždy přesvědčte, zda materiál, do kterého budete kotvit žaluzii,
má odpovídající únosnost a pevnost. Pro posouzení počítejte s váhou žaluzií 2,5 kg
na 1 m2 plochy žaluzie bez krycího plechu.
Montáž do betonu nebo cihelného zdiva:
Vyvrtejte otvor ø 8 mm do hloubky min. 70 mm. Použijte přiloženou hmoždinku
a materiál přišroubujte přiloženým vrutem 5 x 50 mm.
Montáž montáži do dřeva, plastu nebo kovu:
Použijte přiložené vruty dle dodacího listu.
Při montáži do plastu je třeba, aby vrut byl zakotven alespoň ve 2 přepážkách
plastu a 1 přepážce výztuhy.

Horní držák

beton,
zdivo

vrut 5x50 zinek
půlkulatá hlava
+ hmoždina ø 8

dřevo,
plast, ocel

vrut
5x20 zinek
půlkulatá

Prodloužení pro
uchycení plechu

šroub
M5x6
šestihranná
hlava
+ podložka

Vodící profil
s držákem

Vodící profil do
ostění

vrut 5x50 nerez
půlkulatá hlava
+ hmoždina ø 8

vrut 3,5x50
zinek
zapuštěná hlava

vrut 5x20
nerez půlkulatá
hlava
+ podložka

vrut 3,5x20
zapuštěná
hlava

Průchod
90°

Průchod
45°

Držák kliky

vrut 4,8x19
zinek
zapuštěná
hlava

vrut 3x16
zinek
zapuštěná
hlava

vrut
3,5x16
zinek
zapuštěná
hlava

držáky, profily a plechy

Materiál
(podklad)

měření a barvy

Vodící profily upevňujte vždy pouze přiloženými nerezovými vruty.

příloha

materiál

návody

schéma

V případě jiného materiálu nebo nejasnosti se spojte s výrobcem. Za jiné způsoby montáže
a kotvení výrobce nenese zodpovědnost. Po skončení životnosti výrobku
(venkovní žaluzie), předejte venkovní žaluzie k odborné likvidaci výrobci „ŽALUZIE NEVA“
nebo smluvní odborné firmě.
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ŽALUZIE NEVA s.r.o.
Háj 370, 798 12 Kralice na Hané

Výška

ADRESA OBJEDNAVATELE:

telefon:

Pohled z Interiéru
Šířka

Veškeré rozměry v mm

Poz Počet

Tel.: + 420 582 337 529
Fax.: + 420 582 330 988

FORMULÁŘ OBJEDNÁVKY ŽALUZIÍ

Průchod
45°
90°

Z-90
Z-70
S-90
C-80
F-80
C-80S
C-65
C-65S

typ
žaluzie

Motor
Držáky
Poznámka
vodícího profilu

horní držák
držák vodícího profilu

Objednávka č. _____________________

Délka kliky
Ovládání + elox hnědá
L
P

Barva lamel
Barva vodícího profilu (RAL-ELOX)
Barva spodního profilu (RAL-ELOX)
Krycí plechy (ANO - NE)
Typ držáku horního profilu
Typ vodícího profilu
Fasádní provedení (ANO - NE)
dřevo ocel plast beton

bílá

Mat.pro
uchycení.
Boční vedení Rozměr Spojeno
jedn.
dvoj. mezi poz. s poz.

Držák č.1

Držák č. R1

Držák č. 2

Držák č. 3

Držák č. 4

Držák č. 13

70

Držák č. 14

Držák č. 23

Držák č. 33

ŽALUZIE NEVA s.r.o
Háj 370, 798 12 Kralice na Hané

ADRESA OBJEDNAVATELE:

telefon:

Šířka

Pohled z Interiéru
Počet

Výška

Rozměr
mezi poz.

Veškeré rozměry v mm

Poz

bílá

ocel

plast

Barva průchodu
na šňůru

beton

Ovládání + L
P

horní držák
držák lanka

Průchod
45°
90°

Motor

Držáky
lanka

E-50 K
E-50 M

FORMULÁŘ OBJEDNÁVKY ŽALUZIÍ E - 50
Objednávka č. _____________________

Délka
šňůry

dřevo

Barva lamel
Barva horního profilu (RAL-ELOX)
Barva spodního profilu (RAL-ELOX)
Krycí plechy (ANO - NE)
Typ držáku horního profilu

Délka kliky
elox
hnědá

Mat.pro
uchycení.

Tel.: + 420 582 337 529
Fax.: + 420 582 330 988

Spojeno
s poz.

typ
žaluzie

Poznámka

ŽALUZIE NEVA s.r.o.
Háj 370, 798 12 Kralice na Hané

Tel.: + 420 582 337 529
Fax.: + 420 582 330 988

Objednávka č. _____________________

typ Z

FORMULÁŘ OBJEDNÁVKY KRYCÍCH PLECHŮ

ŽALUZIE NEVA s.r.o.
Háj 370, 798 12 Kralice na Hané

poznámka:

Tel.: + 420 582 337 529
Fax.: + 420 582 330 988

STF SYSTÉM - OBJEDNÁVKOVÝ FORMULÁŘ
Objednávka č. _____________________

ISO-KASTL

ŽALUZIE NEVA s.r.o.
Háj 370, 798 12 Kralice na Hané

Tel.: + 420 582 337 529
Fax.: + 420 582 330 988

(standartní přední lišta)

(standartní přední lišta)

OBJEDNÁVKOVÝ FORMULÁŘ
PODOMÍTKOVÉHO KRYTU ISO-KASTL

ŽALUZIE NEVA s.r.o
Háj 370,
798 12 Kralice na Hané
Objednávka č. _____________________

OBJEDNÁVKOVÝ FORMULÁŘ
SENDVIČOVÉ DESKY
Tel.: + 420 582 337 529
Fax.: + 420 582 330 988

šířka

Označení výrobků symbolem CE je prováděno na základě certifikace a hodnocení, které vydala
autorizovaná osoba 212, oznámený subjekt 1390, certifikační orgán č. 3048 dle
ČSN EN 13 659+A1 a použitelných příloh.
Odolnost venkovních žaluzií v závislosti na typu venkovní žaluzie odpovídá tabulce viz. níže.
Dovolené
zatížení

Ryh. větru
(km/h)

Třída

Jmenovitý tlak

Třída 0

< = 50 Pa

Třída 1

50 Pa

75 Pa

> 30

Třída 2

70 Pa

105 Pa

> 35

Třída 3

100 Pa

150 Pa

> 45

Třída 4

170 Pa

255 Pa

> 60

Třída 5

270 Pa

405 Pa

> 75

Třída 6

400 Pa

600 Pa

> 90

Upozornění:
Za poškození vzniklé
povětrnostními vlivy a nesprávným
zacházením nenese výrobce
žádnou odpovědnost.

< 30

Třídy odolnosti venkovních žaluzií s vodícími profily
Rozměry žaluzie
Typ venkovní žluzie

šířka:
0 - 2000 mm

šířka:
2001 - 3000 mm

šířka:
3001 - 4000 mm

Z90

5

4

3

S90

5

4

3

Z70

5

4

3

C80

4

3

3

C65

4

3

2

F80V

2

1

1

Třídy odolnosti venkovních žaluzií s vedením na lanko nebo kombinací lanko, vodící profil
Rozměry žaluzie
Typ venkovní
žaluzie

šířka:
0 - 2000 mm

šířka:
2001 - 3500 mm

šířka:
0 - 2000 mm

výška 0 - 2500 mm

šířka:
2001 - 3500 mm

výška 2501 - 3500 mm

Z90S

2

1

1

0

Z90VS

2

1

1

0

S90S

2

1

1

0

Z70S

2

1

1

0

Z70VS

2

1

1

0

C80S

2

1

1

0

C80VS

2

1

1

0

C65S

2

1

1

0

F80

1

0

0

0

E50M

1

0

0

0

E50K

1

0

0

0

ŽALUZIE NEVA s.r.o.
Háj 370
798 12 Kralice na Hané

ČSN EN 13 659+A1

ŽALUZIE NEVA s.r.o.
Háj 370, 798 12 Kralice na Hané
Tel: +420 582 333 915
Tel: +420 582 337 529
Fax: +420 582 330 988
E-mail: nevapv@nevapv.cz
www.nevapv.cz
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