
SL16  Pre výmenu skla v existujúcich oknách 

SL16S Žalúzie

SL16C Žalúzie

Revolučné riešenie integrovaných žalúzií

Prvý systém na svete integrovaný do 16 mm priestoru medzi 

sklami. 

• Špeciálne 10 mm široké lamely

• Každý jeden komponent je špeciálne navrhnutý pre 16 mm 

široký priestor

• Cieľom a výhodou tohto systému je možnosť jeho montáže 

do väčšiny starších okenných rámov bez nutnosti výmeny 

samotného okna

Patentovaná technológia
Patentovaný systém navíjania ovládacích šnúrok 

výrazne znižuje odpor pri manipulácii.

Čisté línie
Absencia akýchkoľvek plastových spojov 

ponúka designovú čistotu a eleganciu. 

Energia
Používame patentovaný teplý medziskelný rámik.

Presnosť
Presné ovládanie zabezpečuje vyrovnávací 

mechanizmus v spodnej lište.

Životnosť
Prevodový remeň s uzavretou slučkou umožňuje 
plynulé a dlhotrvajúce fungovanie.

Životnosť
Garantujeme 20 000 úplných vytiahnutí a spustení, čo je 

potvrdené aj skúškami a certifikátom TÜV.

Hygiena
Vonkajšie posuvné madlo je ošetrené 
antibakteriálnou povrchovou úpravou 
Sanitized®.

Rozšíriteľnosť
Existuje možnosť pripojenia externého motora, ako 
aj kolieska a iných ovládacích prvkov.

Použitie
Štíhle ovládanie umožnuje veľmi široké možnosti použitia, 
vrátane posuvných systémov. 

Užívateľsky priateľské
Naklápanie aj vyťahovanie pomocou jedného 
magnetického madla. 

Tepelná izolácia 
Horný profil s prerušeným tepelným mostom.

Bezpečnosť
Patentovaný systém automatického uvoľnenia ovládacieho 
mechanizmu spĺňa požiadavky na bezpečnosť detí.

Vitriso
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Čisté línie
Absencia akýchkoľvek plastových spojov ponúka 

dizajnovú čistotu a eleganciu. 

Tepelná izolácia 
Horný profil s prerušeným tepelným mostom.

Energia
Používame patentovaný teplý medziskelný rámik.

Presnosť
Presné ovládanie zabezpečuje vyrovnávací 

mechanizmus v spodnej lište.

Použitie
Štíhle ovládanie umožnuje veľmi široké možnosti 
použitia, vrátane posuvných systémov. 

Užívateľsky priateľské
Naklápanie aj vyťahovanie pomocou jedného 
magnetického madla. 



10 mm lamela

Sklo Š

S
kl

o
 V

 P
o
d
ľa

 E
N

 
1
3
1
2
0

10 mm lamela

Sklo Š

S
kl

o
 V

Technické limity
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Možné rozmery :

Š min = 300 mm       Š max = 1200 mm

V min = 300 mm       V max = 2200 mm

Možné rozmery :

Š min = 300 mm       Š max = 1200 mm

V min = 500 mm       V max = 2200 mm

Maximálna možná výška v závislosti od šírky :

pre Š od 300    do 370 mm       V max = 1500 mm* 

pre Š od 371    do 1200 mm       V max = 2200 mm**

Maximálna možná výška v závislosti od šírky :

pre Š od 300    do 370 mm       V max = 1000 mm 

pre Š od 371    do 1200 mm       V max = 2200 mm*

* Až do V = 2200 mm, iba s možnosťou naklápania a uzamknutým spodným profilom (SL16A)
** Pre plochy od 2.51 m² (2.01 m²  s hrúbkou skla 8.38 mm) do 2.64 m², sú žalúzie dodávané iba s funkciou naklápania

* Pre plochy od 1.61 m² do 2.4 m², sú žalúzie dodávané iba s funkciou naklápania

Poznámky k technickým limitom

Farebná škála 10 mm lamiel

S102 S149 S157 RAL 7035
šedá

(štandard)
čierna 

(na objednávku)

RAL 9005

Farebná škála teplého dištančného rámika

Poznámky k technickým limitom
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