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Venkovní žaluzie dnes
představují nejpoužívanější
a nejúčinnější způsob
venkovního stínění.
Žaluzie s lamelami tvaru Z představují
současnou špičku v kategorii venkovních žaluzií.
Typ žaluzie NOVAL 90 a NOVAL 70
se od sebe liší především šířkou lamely.
Tvar lamely zaručuje dokonalé doklopení žaluzie
a minimalizuje tak množství světla, které
proniká do interiéru budovy.
Hrany lamel jsou opatřeny plastovým těsněním,
které snižuje hlučnost při naklápění lamel,
a rovněž napomáhá ke správnému dovření lamel.

VYOBRAZENÍ VÝROBKU

Vyrábíme Vaše žaluzie...
NOVAL 90

Obr. 1 – boční vedení v lištách

Obr. 2 – boční vedení v lanku

NOVAL 70
POPIS

zastíní plochu až 16 m2

s lamelou šířky 70 mm
Ovládání ruční:
•klika s převodovkou

Žaluzie:
•boční vedení ve vodících lištách (Obr. 1), nebo v lanku (Obr. 2)
•lamela tvaru Z

Ovládání motorické:
•elektromotor 230 V, ovládaný:
- vypínačem,
- řídící automatikou
- dálkovým ovládáním

Lamela:
•šířka lamely: NOVAL 90 = 90 mm
•šířka lamely: NOVAL 70 = 70 mm
•NOVAL 90 standardně v 15 barvách
•NOVAL 70 standardně v 9 barvách
•přední hrana je opatřena plastovým těsněním

Samonosný systém:
Horní nosič je připevněn na vodících lištách. Ty jsou
pomocí konzol kotveny na rám okna, nebo na fasádě.

Montáž:
•do okenního otvoru, nábal lamel může zmenšit světlou výšku
okna, pro překrytí nábalu žaluzie je možno použít krycí plech
•nad okenní otvor, nábal lamel nezasahuje do okna,
lze dodat se speciálním držákem pro podomítkové provedení
•do speciální podomítkové schránky

•Provedení standard – s hranatými vodícími lištami
•Provedení kulaté – s kulatými vodícími lištami
•Obě provedení je možno doplnit krycím plechem

TECHNICKÉ ÚDAJE

ZPŮSOBY KOTVENÍ
Montáž do okenního otvoru

Montáž nad okenní otvor

LAMELA ŽALUZIE
Mezní rozměry

Montáž na okenní rám
Typ

Typ
ovládání

Šířka (cm)

Výška (cm)

Minimální

Maximální

Maximální

50

400

400

Motor
NOVAL 90

NOVAL 90, krycí plech, ruční ovládání

NOVAL 90, podomítkové provedení

samonosný systém, provedení standard
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samonosný systém, provedení kulaté

Tvar lamel
a systém
jejich skládání

16
50

400

400

Klika

8

Motor

10
50

Klika

Tvar lamel
a systém
jejich skládání

8

Motor

NOVAL 90 / NOVAL 70
samonosný systém

NOVAL 70

16

Klika

NOVAL 70

Maximální
plocha (m2)

NOVAL 90

250

400
8
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