
VENKOVNÍ 
ŽALUZIE

VENTAL 80 /  VENTAL 80 SUPER
VENTAL 60

•  nejpoužívanější způsob 
venkovního stínění

•  jsou originálním a funkčním 
doplňkem moderních fasád

•  zastíní interiér při zachování 
možnosti větrání

•  stažením a naklopením žaluzií 
regulujete množství světla i teplotu 
uvnitř vašeho domova

•  v létě zabraňují přehřívání interiéru

•  pomáhají šetřit náklady za klimatizaci



VENTAL 80 /  VENTAL 80 SUPER / VENTAL 60 venkovní žaluzie

S krytem
z hliníkového plechu

Podomítková
schránka

Nadokenní překlad
HELUZ

»  manuální: 
klika s převodovkou

»  motorické: 
elektromotor 230 V ovládaný

 › vypínačem
 › řídící automatikou
 › dálkovým ovladačem
 › chytrým mobilním zařízením
   (systém TAHOMA)

UMÍSTĚNÍ VENKOVNÍCH ŽALUZIÍ

VENTAL 80 /  VENTAL 80 SUPER / VENTAL 60

OVLÁDÁNÍ

Informace uvedené v tomto materiálu jsou čistě informativní. Pro další podrobnosti 
o možnostech provedení tohoto výrobku a dalších produktech kontaktujte naši 
společnost  PROFIFLEX s.r.o..

TECHNICKÉ ÚDAJE

Typ Typ
ovládání

Šířka [cm] Výška [cm] Max.
plocha

1 žaluzie
[m2]

Max. šířka
při spojení (m2) Max. plocha

při spojení
Min. Max. Min. Max. Ovládání

v kraji
Ovládání 
uprostřed

VENTAL 80
KLIKA

50 500 50 500
8

6 12
8

MOTOR 20 34

VENTAL 80 
SUPER

KLIKA
50 500 50 500

8
6 12

8

MOTOR 20 34

VENTAL 60
KLIKA

50 500 50 500
8

6 12
8

MOTOR 20 34

»  VENTAL 60 / VENTAL 80 
se zahnutými okraji, standardně 
v 5/23 barvách rozdílná šířka 
lamel 60 a 80 mm

»  VENTAL 80 CC 
díky skládání lamel se snižuje výška 
nábalu až o 20 %

»  VENTAL 80 SUPER 
díky uchycení lamel pomoci háčků 
má lepší dovírání lamel a lépe 
zastíní, standardně v 23ti barvách

»  boční vedení v přiznaných nebo 
zapuštěných vodících lištách nebo 
v lanku

»  lamely tvaru C

»  díky jejich tvaru je možné naklápění 
do obou stran

»  žebříček odolný vůči UV záření, 
vyztužen kevlarovým vláknem, 
které minimalizuje délkovou 
deformaci

KONSTRUKCE ŽALUZIE LAMELY


