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DOM 7 - LAMELLAND ANTRACIT Z 90 – 4.630,00€ S  DPH S MONTÁŽOU 

 
Exteriérové žalúzie Z 90 zachytávajú priame slnečné žiarenie a chránia pred jeho škodlivými účinkami. Dosahujú vysoký stupeň 
zatienenia, umožňujú plynulú reguláciu slnečného svetla a zabezpečujú klimatickú pohodu v miestnosti, zároveň pôsobia ako 
dizajnový prvok. Lamely sú široké  mm, majú tvar písmena Z a falce na hranách lamely. Na hrane lamely je zalisovaná tesniaca 
guma, ktorá tlmí prípadné vibrácie žalúzie vo vetre. Lamely s dolným profilom zhotovené z hliníka a vodiace lišty s držiakmi 
z extrudovaného hliníka umožňujú takmer bezúdržbové používanie výrobku. Súčasťou dodávky sú aj hliníkové horné krycie 
plechy, ktoré po vytiahnutí žalúzie celý zväzok lamiel schovajú.  
 

KVALITA A SPOĽAHLIVOSŤ  

Na výrobu žalúzií sú použité odolné a trvácne materiály, ktoré sú zárukou bezproblémového používania výrobku. Montáž je 
zabezpečená vyškolenými montážnymi pracovníkmi s dlhoročnými skúsenosťami. Výrobky sú pravidelne testované a inovované 
tak, aby spĺňali všetky kritéria kladené v súčasnosti na modernú tieniacu techniku.  
 

KOMFORT 

Nadčasový dizajn a moderné farby dotvoria celkový vzhľad stavby a zabezpečia príjemnú klímu v interiéry počas celého roka. 
Lamela Z 90 s robustným vzhľadom a tesnením vlisovaným po celej dĺžke patrí medzi najobľúbenejšie a tiež najúčinnejšie. Je 
dostatočne stabilná a preto vhodná aj na zatienenie veľkých plôch. 
 

ODOLNOSŤ VOČI VETRU  

Z 90 - žalúzia do šírky 2000 mm - 80 km/h (mierny víchor) 
Z 90 - žalúzia so šírkou nad 2000 mm - 45 km/h (silný vietor 
 
 

AKÉ VÝHODY MÁ VONKAJŠIE (EXTERIÉROVÉ) ŽALÚZIE  

o obávate sa prehrievania interiéru Vášho domu? Najúčinnejším riešením je zatienenie vonkajšími žalúziami 
o vonkajšie žalúzie umožňuje plynulú reguláciu slnečného svetla a zároveň zabezpečuje klimatickú pohodu v interiéri tým, 

že zachytáva lúče ešte pred dopadom na presklené plochy 
o vonkajšie žalúzie s profilom Z-90 sú najpoužívanejším druhom vonkajšieho tienenia a to aj z dôvodu, že dodávajú stavbe 

moderný a estetický vzhľad 
o finančná úspora pri znížených nákladoch na vykurovanie alebo naopak na klimatizáciu 
o stavba pôsobí ako nerušený celok 
o samozrejmosťou je možnosť zvoliť si ovládanie elektrickým motorom prípadne manuálne 
o pre náročných zákazníkov možnosť ovládať exteriérové žalúzie pomocou smartfónu 
o možnosť výberu zo širokej škály farieb RAL 
o ochraňujú okná pred vplyvmi počasia 
o zabezpečujú svetelnú a tepelnú pohodu 
o izolujú hluk z vonkajšieho okolia 
o regulácia svetla v interiéry - rôzne uhly naklápania lamiel vonkajších hliníkových žalúzií chránia pred neželanými 

pohľadmi, napriek tomu zaručujú prechod svetla do miestnosti 
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