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Specifi kace

Horní profi l Dolní profi l Vodící lišta Lamela Středové

vedení

Brzda Montáž

provedení šíře

(mm)

tloušťka

Obchodní název

Rozměr (mm)

Materiál

LB 03
48,8 x 65,3 x 1,2

Al

LB 06
30 x 24 x 1

Al

LB 04
29,7 x 26,5 x 1

Al

celostínící 25 0,21 silon Ø 1,2 mm
(pro šířku > 900 mm)

šňůrka Ø 1,4 mm
slouží jako brzda

do okenního křídla
střešního okna

Barva elox dle aktuálního vzorníku silon – čirá bílá

Barva plastových komponent je 7040.
Žebříček, šňůrky barevně sladěny s barvou lamely.

Standardní rozměry

min. šířka (mm) max. šířka (mm) max. výška (mm) max. garantovaná plocha

300 1200 1600 1,5 m2

Atypická provedení nevyrábíme.

Ovládání manuální 

Jezdec (na vodící liště) – pro naklápění lamel 
Vytahování a stahování žaluzie uchopením dolního profi lu. Pro ovládání žaluzie na výše umístěných oknech slouží ovládací tyč. 

délka tyče < 2 m: tyč pevná
délka tyče > 2 m: tyč teleskopická (s hákem / s kloubem a hákem / s hákem a koncovkou /s kloubem, hákem a koncovkou) 
barva tyče: šedá

Střešní žaluzie V-Lite ovládaná jezdcem 
Základní specifi kace produktu

2-00101-XXXX-B
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INTERIÉROVÉ ŽALUZIE 

Specifi kace

Horní profi l Dolní profi l Vodící lišta Lamela Středové

vedení

Brzda Montáž

provedení šíře

(mm)

tloušťka

Obchodní název

Rozměr (mm)

Materiál

LB 03
48,8 x 65,3 x 1,2

Al

LB 06
30 x 24 x 1

Al

LB 04
29,7 x 26,5 x 1

Al

celostínící 25 0,21 silon Ø 1,2 mm
(pro šířku > 900 mm)

šňůrka Ø 1,4 mm
slouží jako brzda

do okenního křídla
střešního okna

Barva 7040 elox dle aktuálního vzorníku silon – čirá bílá

Barva plastových komponent je 7040.
Žebříček, šňůrky barevně sladěny s barvou lamely.

Standardní rozměry

min. šířka (mm) max. šířka (mm) max. výška (mm) max. garantovaná plocha

300 1200 1600 1,5 m2

Atypická provedení nevyrábíme.

Ovládání manuální 

Kolečko (na horním profi lu) – pro naklápění lamel 
Vytahování a stahování žaluzie uchopením dolního profi lu. Pro ovládání žaluzie na výše umístěných oknech slouží ovládací tyč. 

délka tyče < 2 m: tyč pevná
délka tyče > 2 m: tyč teleskopická (s hákem / s kloubem a hákem / s hákem a koncovkou /s kloubem, hákem a koncovkou) barva tyče: šedá

Střešní žaluzie V-Lite ovládaná kolečkem
Základní specifi kace produktu

2-00189-XXXX-B


