Vnitřní žaluzie

MAX 25

MAX 25
Žaluzie MAX 25 představuje z pohledu designu a funkčnosti špičku v nabídce
žaluzií s širokou krycí lištou.
Krycí lišta je v tomto případě zaoblena a opatřena
pouze malými bočními krytkami.
Žaluzii lze dodat i s motorickým pohonem.

Vyrábíme Vaše žaluzie ...
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Interiérová hliníková žaluzie typ MAX 25
Provedení žaluzie

Vyobrazení výrobku
Žaluzie MAX 25

domykatelné

RONDO lišta

nedomykatelné

bez RONDO lišty

Popis
Žaluzie:
•
montáž na křídlo okna
•
do všech typů oken (mimo střešních)
•
na výběr provedení domykatelné nebo nedomykatelné
(viz Provedení žaluzie)
•
tichý chod žaluzie
•
volitelně s brzdou*
•
nelze v šikmém provedení
•
může být vybavena ochrannými prvky pro bezpečnost
dětí zamezující uškrcení dítěte

Lamela:
•
hliníková, šíře 25 nebo 16 mm
•
výběr z více než 70 barevných odstínů včetně
imitací dřeva

Ostatní komponenty:
•
barevně sladěny s horním nosičem a lamelou
•
boční vedení silon nebo ocelové lanko (nelze u provedení bez RONDO lišty a u žaluzie s převodovkou

Ovládání ruční:
•
řetízek
Ovládání motorické:
•
elektromotor 24 V, ovládaný vypínačem, řídící
automatikou nebo dálkovým ovládáním

Horní nosič:
•
RONDO lišta - standardní provedení
•
volitelně bez RONDO lišty
•
výběr z několika barev, RONDO lišta i včetně
imitací dřeva

* brzda fixuje polohu žaluzie ve zvolené výšce bez nutnosti použití držáku řetízku

Technické údaje
Mezní rozměry
Šířka lamely 25 mm
Typ žaluzie

Šířka [cm]
Min.

Max.

Výška [cm]
Max.

Šířka lamely 16 mm
Max.
plocha [m2]

Šířka [cm]
Min.

MAX 25 řetízek

35

35

MAX 25 motor Somfy J-101

36

36

MAX 25 motor Somfy J-101 + RTS**

59

MAX 25 motor Somfy LW 25 B83

51

51

MAX 25 motor Somfy (LW) 25 + RTS**

71

71

220

240

5,28

59

Výška [cm]

Max.

Max.

160

230

Max.
plocha [m2]

3,68

** s integrovaným přijímačem DC RTS v nosiči

Pro další informace o produktech značky CLIMAX kontaktujte nejbližšího
obchodního partnera CLIMAX nebo navštivte www.climax.cz
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