VNITŘNÍ
ŽALUZIE
SUPER / HARMONY / MONO SC

•n
 ejrozšířenější způsob stínění
•u
 možňují plynule regulovat
množství světla v interiéru
•v
 hodné pro byty, rodinné domy,
kanceláře, restaurace či banky
•n
 ahrazují tradiční bytové prvky, jako
závěsy a záclony
• lze je použít téměř do všech typů oken
•v
 ybírat lze z různých barev či imitací
dřeva
•v
 yznačují se minimální údržbou
a dlouhou životností

SUPER / HARMONY / MONO SC

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

KONSTRUKCE
»h
 orní nosič 25 × 25 mm (u SUPER
19 × 27 mm) z lakovaného pozinku
»ž
 aluzie je ve standardním
provedení bez bočního vedení

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.

MEZNÍ ROZMĚRY
» lamela 25 mm
SUPER
max. šířka (cm) 250
max. výška (cm) 250
max. plocha (m2) 6

HARMONY
250
250
5

MONO SC
250
300
5,3

» lze vyrobit v šikmém provedení
(kromě MONO SC)

MONTÁŽ
»u
 interiérového provedení montáž
na křídlo okna, stěnu nebo do
okenního výklenku
»u
 meziskelního provedení (nelze
u MONO SC) montáž mezi skla
okna

LAMELA
»h
 liníkové lamely šířky 25 mm,
u MONO SC navíc 35 mm
»v
 ýběr ze široké škály barevných odstínů, včetně
imitace dřeva

»ž
 aluzie vhodná do všech typů oken
(mimo oken střešních)

PROVEDENÍ
» lamela 25 mm - domykatelné
(celostínící) nebo nedomykatelné
provedení
»m
 ožné provedení s bočním vedením
silonovým nebo ocelovým lankem

OVLÁDÁNÍ
SUPER/HARMONY
»m
 anuální:
›p
 rovázkem a táhlem v barvě
bílé nebo hnědé
›p
 rovázkem s brzdou
a transparentním interiérovým
táhlem (tyčkou)

MONO SC
»m
 anuální:
›n
 ekonečným řetízkem
s převodovkou
› k likou
»m
 otorické:
elektromotor 24 V ovládaný
› vypínačem
› řídící automatikou
› dálkovým ovladačem

Informace uvedené v tomto materiálu jsou čistě informativní. Pro další podrobnosti
o možnostech provedení tohoto výrobku a dalších produktech kontaktujte naši
společnost PROFIFLEX s.r.o..

