Keď vám slnko svieti do očí...

Žalúzie
Trendové tienenie
pre vyšší komfort

Typy žalúzií

Lamely vonkajších žalúzií ALUŽAL Z90 sú klasickým riešením moderného minimalistického dizajnu. Hodia sa pre stavby
jednoduchých hranatých tvarov. Pôsobia mohutne a bezpečne,
ideálne riešenie pre veľké sklenené steny. Integrované
gumové tesnenie vás chráni pred nadmernou hlučnosťou
vetra. Spájanie a naklápanie lamiel systémom HAGOFIX®
je najmodernejším riešením, ktoré zabraňuje vytváraniu
zväčšenému alebo atypickému balu. Ďalej vám ponúkame
rôzne možnosti elektrického ovládania: miestne, diaľkové
alebo centrálne. Pri elektrickom ovládaní sú samozrejmosťou
senzory, ktoré chránia žalúzie pred poškodením vplyvom vetra.

Nový módny tvar vonkajších žalúzií ALUŽAL S90 vám prináša
hneď niekoľko výhod. Vďaka zaoblenému tvaru S, údržba je veľmi
jednoduchá a rýchla, neostáva špina v ostrých záhyboch, ušetríte
priestor v rámci umiestnenia do prekladu nad okenným otvorom až
o 2 cm oproti súčasne používaným žalúziám. Ďalej má o 30% vyššiu
odolnosť proti nárazovému vetru. Integrované gumové tesnenie vás
chráni pred nadmernou hlučnosťou vetra. Spájanie a naklápanie
lamiel systémom HAGOFIX® je najmodernejším riešením, ktoré
zabraňuje vytváraniu zväčšenému alebo atypickému balu. Ponúkame
širokú škálu farieb, ovládanie motorom alebo manuálnou kľukou.

O význame svetla pre život niet žiadnych pochýb. Ovplyvňuje
život človeka - jeho zdravie, výkonnosť, motiváciu, náladu,
ako aj duševnú pohodu. Žalúzie nám poskytujú možnosť
rozšírenia škály denného svetla a tieňa, dopadu slnečných
lúčov podľa našich individuálnych potrieb. Ako samostatný dizajnprvok nás inšpiruje rozvinúť vzhľad a krásu nášho
životného priestoru. Dokonalé spracovanie, ľahkosť a elegancia charakterizujú naše žalúzie. Chránia interiér pred
nadmerným prehrievaním a samozrejme naše súkromie
pred nevítanými pohľadmi.

ALUŽAL C80 je najlacnejším prevedením vonkajších žalúzií.
Jednoduchosť tvaru C, nenáročná technológia na výrobu
a možnosť bočného lankového vedenia, to je cenová bomba.
Umožňujú plynulú reguláciu svetla, zabraňujú prieniku
85% slnečného žiarenia do interiéru, čím znižujú náklady na
klimatizáciu. Dajú sa zabudovať do prekladov, do priznaných
krabíc rôznych tvarov alebo umiestniť na fasádu. Pomocou
naklápania lamiel až 175°, je umožnené v chladných slnečných
dňoch „prikurovanie“ pomocou spätne naklopených lamiel.
Slnečné lúče odrážajúce sa z lamiel do interiéru nám šetria
náklady na vykurovanie. Odporúčame pre zimné záhrady,
dvojplášťové sklenené priečelia administratívnych budov.

Zabudovanie a farby lamiel

Možnosti ovládania žalúzií

Možnosti zabudovania

Miestne ovládanie SMOOVE

Krycí plech - KP 1

Krycí plech - KP 2
Hliníkový krycí plech tvaru L.
Hrúbka plechu 1,5 mm. Ľubovoľné
rozmery pre jednotlivé strany.
Alternatíva s nosičom omietky
aj bez. Univerzálny krycí plech.
Riešenie pre novostavbu ako aj pre
dodatočnú montáž žalúzií.

Krycí plech - KP 3

Smoove 1 io
Pure Shine

Hliníkový krycí plech tvaru L
s horným záhybom. Hrúbka plechu 1,5 mm. Ľubovoľné rozmery
jednotlivých strán. Použitie pre
dodatočnú montáž nad okenný
otvor na vonkajšiu fasádu.

Farby lamiel

Svetlá béžová - VSR 240
LICHTBEIGE
Antracit sivá - RAL 7016
ANTRAZITGRAU
Strieborná - RAL 9006
WIESSALUMINIUM

Hliníkový krycí plech tvaru U so
zadným záhybom. Hrúbka plechu 1,5 mm. Ľubovoľné rozmery
jednotlivých strán. Alternatíva
s nosičom omietky aj bez. Ideálne
riešenie pri zabudovaní žalúzie do
prekladu, zadný záhyb umožní dodatočnú montáž siete proti hmyzu.

Centrálne ovládanie NINA

Riadenie domácnosti TAHOMA

ÚSPORA ENERGIE
BEZPEČNÁ
DOMÁCNOSŤ

Vodiaca lišta žalúzie, ktorá sa montuje priamo na
rám okna alebo dverí, pomocou výsuvných alebo
teleskopických držiakov, vodiaca lišta je viditeľná.

TIENENIE

VL D

VL Z

Akákoľvek RAL

Prenosný diaľkový ovládač jeden- alebo päťkanálový pre ovládanie
io pohonov. Je určený pre naklápanie lamiel žalúzií, tým je možné
meniť intenzitu svetla. Funkciou MY pustíte žalúziu do spodnej koncovej
polohy a naklopí sa do 45°.

VL J

Kovová sivá - DB 703
METALICGRAU

Tmavá bronzová - IGP 581ME
DUNKEL BRONZE

Situo 5
Variation io II

Jednokanálový nástenný ovládač io-homecontrol® pre ovládanie jedného tieniaceho prvku alebo skupiny. Dotykové
ovládanie. Ovládač a rámček sa vyberajú samostatne.

Vodiaca lišta žalúzie, ktorá sa montuje na bočné
ostenie, vodiaca lišta je viditeľná.

Strieborná tmavá - RAL 9007
GRAUALUMINIUM

Bronzová - VSR 780
BRONZE

Situo 1
Variation io II

VL O

Vodiaca lišta žalúzie, ktorá sa montuje priamo na
rám okna alebo dverí, pomocou výsuvných alebo
teleskopických držiakov, je určená pre kombináciu
dvoch alebo troch žalúzií.

Zemitá hnedá - RAL 8028
TERRABRAUN

Situo Variation 1
Iron

Smoove 1 io
Black Shine

Možnosti vedenia
Biela - RAL 9003
WHITE

Situo Variation 1
Pure

Smoove 1 io
Silver Shine

Krycí plech - KP 4
Hliníkový krycí plech tvaru U. Hrúbka plechu 1,5 mm. Ľubovoľné rozmery pre jednotlivé strany. Alternatíva s nosičom omietky aj
bez. Zadnou stranou prekrývame
preklad, tým sa vytvára z exteriéru
príjemný pohľad do krycieho plechu pri naklopení žalúzií 45°.

Diaľkové ovládanie SITUO

EXTERIÉROVÉ
TIENENIE

NINA TIMER

Vodiaca lišta žalúzie, ktorá sa montuje na bočné
ostenie, pomocou zápustnej lišty, vodiaca lišta je
zapustená v ostení.

OSVETLENIE

Rohová zostava

Pri rohovej zostave 90°, vodiace lišty sa montujú
pomocou AL profilu ukotvené Y konzolami na ráme
okna alebo dverí, vodiace lišty sú viditeľné.

Lankové vedenie

Lamela žalúzie je vedená pomocou oceľového lanka, ktoré je pogumované a ukotvené na parapetnej
doske alebo ráme okna či dverí (len ALUŽAL C80).

NINA

DOKOVACIA STANICA

NAPÁJACÍ ADAPTÉR

Diaľkový ovládač s rozhraním intuitívneho dotykového
displeja pre zlúčenie a ovládanie niekoľkých zariadení
ako žalúzie, látkové rolety, markízy, či rolety samostatne aj
spoločne.

Systém TaHoma® je v súčasnej dobe jednou z najkomplexnejších platforiem na trhu. Je kompatibilný s viac ako 250 radmi výrobkov ako napr.
dvere, okná, rolety, žalúzie, vjazdové brány, garážové brány, kúrenie,
osvetlenie, monitorovacie kamery a poplašné systémy.

Naše ďalšie výrobky, služby a kontakt
Ďalšie výrobky

Služby
Odborne vám poradíme...
Obávate sa, či ste našli správne technické riešenie? My Vám to uľahčíme. Prostredníctvom online chatu počas pracovnej
doby Vám poskytneme technické poradenstvo. Pýtajte sa a my Vám poradíme nezáväzne a zadarmo.

Radi vám to naceníme...
Opúšťa Vás trpezlivosť, cenové ponuky sú ešte stále v nedohľadne? U nás je to veľmi jednoduché. Stačí, ak vyplníte náš
krátky formulár pre žiadosť o cenovú kalkuláciu a my Vám ju zašleme e-mailom do 24 hodín grátis.

Za krátko to vyrobíme...
Termín dodávky prispôsobíme Vašim požiadavkám. Možné je aj expresné dodanie tovaru mimo štandardnej dodacej
lehoty. Naše skladové zásoby a vlastná výrobná technológia zaručujú, že Vašu objednávku vybavíme rýchlo a kvalitne.

Spoľahlivo montujeme...
Zamestnávame profesionálnych montážnikov, ktorých pravidelne školíme pre naše výrobky. Dlhoročná prax a odbornosť
montážnych skupín môžu garantovať kvalitne prevedenú montáž. Spoľahnite sa!

5 rokov vám zaručíme...
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oko

Naši renomovaní zahraniční dodávatelia sú zárukou kvality našich výrobkov. Všetky komponenty prechádzajú prísnou
kontrolou kvality u našich dodávateľov. Pre motory a príslušenstvo Vám ponúkame 5-ročnú záruku SOMFY GARANTIE.

Pokazené opravíme...

Kontaktujte nás
PLAST-EX, spol. s r.o.
Kostolná 31, 900 24 Veľký Biel
00421 2 4591 6002
info@plast-ex.sk
www. plast-ex.sk

Priestor pre partnera

© PLAST-EX® 2020/PR/verzia 01-Ž

Základom rýchleho a kvalitného servisného zásahu sú dostatočne vybavené skladové zásoby a vyhradená skupina
odborníkov pre servis. Naše služby nekončia predajom. Zmluvným partnerom ponúkame 24-hodinový servis.

