
Výrobek Systra è.27

Výrobek Systra è.28

Isodesign
Popisy jednotlivých èástí , funkce a definice jsou v souladu s ÈSN  EN 12216

Žaluzie do oken z PVC,Al a døevìných EUROOKEN

Provedení:

standardní provedení lamel 

celostínící provedení

Kalkulace ceny:

absolutní vnìjší rozmìry šxv. Výrobek 27,28 typ 8L,8P.

Pro všechny typy oken z PVC, AL a døevìných (EUROOKEN) 

2Maximální šíøka 220 cm, maximální výška 250 cm, maximální plocha cca 2,5 m .
Šíøka se udává délkou lamel, výška se udává jako svìtlost horního a dolního rámu
køídla

Horní profil L vnìjšího rozmìru 25 x 45 mm, spodní 
dvoudílný profil 19x10 mm, lamely 25 mm
široké o síle 0,18 až 0,215 mm

Materiál: horní profil  z ocelového plechu, spodní profil dvoudílný ocelový, oboustrannì
lakované metodou coil coating, lamely ze slitiny AlMg, polyfunkèní základní díl ovládání
a doplòky z plastu

Barva: profily, kryty a doplòky bílé, hnìdé,okrové a støíbrné(šedé)
lamely dle aktuální nabídky.

Ovládání: vytahování I naklápìní lamel kulièkovým øetízkem. Boèní fixace (vedení)
lamel monofilovými lanky

Pøipevnìní: pøišroubováním základních dílù do rámu køídla resp.
do zasklívacích lišt

Výška svazku vytažené žaluzie (mm)

                          výška žaluzie (mm)
                          500     1000     1500     2000     2500
výška svazku     45        60          70        85         100

POZOR! 
Pro tento druh výrobku není pro použití vhodná 
perforovaná lamela. Mùže docházet k poškození textilní pásky.

Montáž na rám okna - zasklívací lištu z interiéru

Zpùsob mìøení:

Výchozí bod je 19,15 nebo 11 mm od líce rámu okenního køídla
(podle poètu distanèních podložek) od šíøky se odeèítá 
2x 2,5 mm, výška je plná míra

  Použití:

Specifikace:

PLASTOVÉ OKNO
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Výchozí bod
levý

Výchozí bod
pravý

šíøka

Dvojité zasklení
bez distanèních podložek

hloubka min. 19 mm

Trojité zasklení
1 distanèní podložka
hloubka min. 15 mm

Trojité zasklení
2 páry distanèních podložek
hloubka zasklení min. 11 mm

Dvojité zasklení + pøíèka
1 ks distanèních podložek

min. 15 mm rozdíl
pøíèka x vnìjší hrana zaskl. lišty
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