
Žaluzie INT jsou 
zkonstruovány tak, aby 

byly schopné zastínit větší 
plochy v interiéru. Jedná se 

o žaluzie s šířkou lamely 
35 nebo 50 mm.

Vyjímají se na velkých prosklených plochách,
a s ohledem na jejich provedení jsou vhodné i jako 
dělící prvek prostoru. Ovládání je možno řešit třemi 

způsoby: řetízkem, klikou nebo motorem.

INT

VNITŘNÍ
ŽALUZIE



Žaluzie:
•montáž na stěnu, strop, do okenního výklenku
•ideální pro zastínění větších ploch
•nelze v šikmém provedení

Horní nosič:
•INT-35, INT-50: rozměr 40 x 40 mm
•INT-50 H: rozměr 56 x 58 mm, větší horní profi l umožňuje 

zvolit větší rozměry žaluzie
•u INT-50 H je možno nosič překrýt povrchově upraveným 

krycím plechem

Lamela:
•hliníková, šíře 35 nebo 50 mm
•výběr z mnoha barevných odstínů, u lamely šíře 50 mm, i v imitaci dřeva

Ovládání ruční:
•klika,
•nekonečná šňůra nebo řetízek (pouze INT-35, INT-50)

Ovládání motorické:
•elektromotor 230 V, ovládaný vypínačem, řídící automatikou nebo 

dálkovým ovládáním

POPIS

VYOBRAZENÍ VÝROBKU

motor motor klika

Žaluzie INT-50 H

klika

TECHNICKÉ ÚDAJE VELIKOST BOXU ROLETY

Výška stažené žaluzie (nábalu)

Typ žaluzie při výšce žaluzie 100 cm při výšce žaluzie 150 cm při výšce žaluzie 200 cm při výšce žaluzie 300 cm při výšce žaluzie 400 cm

INT-35 8 cm 9 cm 10 cm 12 cm -

INT-50 9,5 cm 11 cm 12 cm 15 cm -

INT-50 H 13,5 cm 16 cm 17 cm 20 cm 22 cm

klika v klidové poloze klika v manipulační 
poloze

Žaluzie INT-35, INT-50

Mezní rozměry

Typ žaluzie
Šířka

lamely (mm)

Šířka (cm) Výška (cm) Maximální
plocha (m2)Minimální Maximální Maximální

INT-50 - šňůra / řetízek / klika
50

50
350

300

7
INT-50 - motor 60

INT-35 - šňůra / řetízek / klika
35

50
250 5

INT-35 - motor 60

INT-50 H - klika
50 50 350 400

8

INT-50 H - motor 9

nekonečná šňůra nebo řetízek
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