ZSALUZIA
SL 50
SL 80
SL 90

ZSALUZIA

SL 50 FW
Stabilo Luxe 50 FW zsaluzia kül- és beltéri árnyékoló 50mm
széles sík lamellákkal. A sík lamellák enyhén íveltek és
rendkívül rugalmasak, velük érhető el a legkisebb
csomagmagasság. Az árnyékolót beltérben megvezetés
nélkül, vagy sodronnyal megvezetve készítjük. Kültérben
minden esetben sodronyos megvezetés készül. A sodronyok
általában a lamellák két végét pozícionálják, azonban
szélesebb zsaluziáknál 2,75m felett további sodronyokat
építünk be. A sodronyok a lamellákba stancolt ovális
lyukasztáson keresztül vezetik meg azokat.
Anyaguk rozsdamentes acél, UV stabil műanyag köpenybe
burkolva. A műanyag köpeny biztosítja a lamellák könnyed és
zajtalan mozgását is.
Általános műszaki leírás
ź Lamellák 50mm széles, enyhén ívelt rugalmas alumíniumból
ź Alsósín préselt alumínium
ź Megvezetés UV álló műanyag köpenybe burkolt
rozsdamentes acélsodrony
ź Feszítőkonzol állítható kinyúlású, préselt alumínium, rugós
kialakítással
ź Felhúzószál speciális szövési technikával készült, nagy
szakítószilárdságú 6mm széles terylen szalag
ź Forgatóház teljesen zárt, porvédett, siklócsapágyas
kialakítással
ź Fejsín horganyzott, hajlított acélproﬁl
ź Tartókonzol 'U' alakú hajlított, horganyzott acélkonzol
ź Védőtető hajlított alumíniumlemez, tetszőleges színre
szinterezve
ź Működtetés motoros, kézi tekerőkaros, zsinóros

MÉRETKORLÁTOK

Minimum

Maximum

motoros

kézi

motoros

kézi

Szélesség

0,58 m

0,42 m

4,40 m

4,40 m

Magasság

0,40 m

0,40 m

3,50 m

3,50 m

15,4 m2

12,0 m2

Felület

ZSALUZIA

SL 80, LEFUTÓSÍNES
Stabilo Luxe 80 zsaluzia kültéri árnyékoló 80 mm
széles peremezett lamellákkal.
A peremezett lamella mindkét széle egy görgősor
segítségével vissza van hajva, peremezve van. A
peremezés 4mm átmérőjű, önmagába visszazáródó
proﬁlt képez. Ennek köszönhetően a lamellák
szélállósága megnő, nagyobb szélességű árnyékolók
készíthetőek.
A lamellákat, illetve a lamellák két végére szegecselt
vezetőproﬁlokat egy préselt alumínium lefutósín vezeti
meg. A vezetőproﬁlok UV stabil műanyagból
készülnek, így a napsütés nem károsítja azokat. A
lefutósínekbe két-két gumiproﬁl kerül, ezek a lamellák,
illetve a szél által okozott zajhatást csillapítják.
A lefutósínek tartására többféle konzolt alkalmazunk, a
beépítés helyétől függően. A konzolok a síneket
megfoghatják oldalról vagy hátulról is. Állíthatók,
ezáltal biztosítható a lefutósínek ideális függőleges
helyzete és homlokzattól való távolsága. A
felhúzószalag nagy szakítószilárdságú (1000N)
terylenből készül, 6 vagy 8 mm szélességben. A
szélesség mindig a zsaluzia méretéhez igazodik. A
felhúzószalagok speciális szövési technikával
készülnek, UV stabilak, nagy a kopás, nyúlásés
zsugorodásállóságuk.
A felhúzószál lyukasztása anyagában peremezett, így
a felhúzószálat a lamella nem sérti meg. Ellentétben a
műanyag peremvédő gyűrűkkel itt UV stabilitási
probléma sem lehetséges.
A peremezett lamellás zsaluzia gyűjtési magassága
nagyobb, mint a sík lamellával készülőké. Ennek
megfelelően homlokzati megjelenése markánsabb,
amit tovább növel a lefutósínek láthatósága. Ezt a
megjelenést tovább fokozhatjuk az árnyékoló
homlokzati sík elé emelésével.

MÉRETKORLÁTOK

Szélesség

Magasság

Felület

m2 súly

min.

max.

min.

max.

maximum

min.

max.

Motoros

0,58 m

4,40 m

0,40 m

4,50 m

19,8 m2

2,7 kg

8,3 kg

Kézi

0,42 m

4,40 m

0,40 m

4,50 m

9 m2

2,6 kg

7,2 kg

ZSALUZIA

SL 80, SODRONYOS

Stabilo Luxe 80 zsaluzia kültéri árnyékoló 80 mm
széles peremezett-, vagy peremezetlen lamellákkal.
A peremezett lamella mindkét széle egy görgősor
segítségével vissza van hajva, peremezve van. A
peremezés 4mm átmérőjű, önmagába visszazáródó
proﬁlt képez. Ennek köszönhetően a lamellák
szélállósága megnő, nagyobb szélességű árnyékolók
készíthetőek.
A lamellák megvezetése sodronnyal történik. Ezek
általában a lamellák két végét vezetik meg. Szélesebb
zsaluziáknál 2,75m felett azonban további sodronyokat
építünk be. A sodrony a lamellákba stancolt ovális
lyukasztásokon keresztül vezeti meg azokat.
Anyaga rozsdamentes acél, UV stabil műanyag
köpenybe burkolva. A műanyag köpeny biztosítja a
lamellák könnyed és zajtalan mozgását. A sodronyok
tartására többféle konzolt alkalmazunk, a beépítés
helyétől függően. A konzolok állíthatók, ezáltal
biztosítható a sodronyok ideális függőleges helyzete.
A felhúzószalag nagy szakítószilárdságú (1000N)
terylenből készül, 6 vagy 8 mm szélességben.
A szélesség mindig a zsaluzia méretéhez igazodik. A
felhúzószalagok speciális szövési technikával
készülnek, UV stabilak, nagy a kopás, nyúlásés
zsugorodásállóságuk. A felhúzószál lyukasztása
anyagában peremezett, így a felhúzószálat a lamella
nem sérti meg. Ellentétben a műanyag peremvédő
gyűrűkkel itt UV stabilitási probléma sem lehetséges.
A peremezett lamellás zsaluzia gyűjtési magassága
nagyobb, mint a sík lamellával készülőké, így a
homlokzaton hangsúlyosabban jelenik meg. A zsaluzia
beépíthető homlokzatburkolat mögé is, ekkor a
sodronyos megvezetés miatt, felhúzott állapotban
szinte láthatalan marad.

80 F
80 C

MÉRETKORLÁTOK

Szélesség

Magasság

Felület

m2 súly

min.

max.

min.

max.

maximum

min.

max.

Motoros

0,58 m

4,40 m

0,40 m

4,50 m

19,8 m2

2,6 kg

8,0 kg

Kézi

0,42 m

4,40 m

0,40 m

4,50 m

9 m2

2,0 kg

6,9 kg

ZSALUZIA

SL 90 Z
A 90 Z zsaluzia 90 mm széles hengerelt alumínium
lamelláinak köszönhetően kiváló fényszabályozást tesz
lehetővé. A szerkezet markánsan meghatározhatja a
homlokzat látványát. A 90 Z modellben a lamellákat a lefutó
sínekben acél csapok vezetik, ezzel is növelve a
szélállóságot.
Nappali fény szabályozás (TLT)
A zsaluzia lamellás felület függőlegesen két vagy három
részre osztható. A szakaszok billentése külön változtatható.
A felső rész lamelláit kinyithatjuk, ezzel téve lehetővé a
napfény beáramlását a helyiségbe, míg az alsó szakasz zárt
lamellái az ablak vakító hatását csökkentik.
Színválaszték
14 standard és további 11 választható színben elérhető.
Magas minőségű alkotórészek
Az időjárásálló alumínium lamella-vezető csapok, a
rozsdamentes acél kötéllétra vezetőhurkok, a 8 mm széles
felhúzószalagok peremezett furatai, a kevlárral megerősített
létrakötelek és a magas minőségű bevonatok együttesen
biztosítják, zsaluziáink tartósságát.
Extra sodronyos megvezetés
Igény esetén, a szélállóság növelésének érdekében a
lamellák mindkét oldalon 2,8 mm vastag PE huzattal ellátott
rozsdamentes acél kábellel is megvezethetők a lefutósínek
mellett.
Felhúzószalag megvezetés
A peremezett lyukak megakadályozzák a 8 mm széles
szalag kiszálasodását és az idő előtti javítás
szükségességét. Nem használunk műanyagot, amely
növelné a termék ökológia lábnyomát, illetve az UV
sugárzás hatására elöregedne, kiperegne.
Fém a műanyag helyett
Az időjárásálló létrakötél-kampók, amelyek a kötéllétrát
rögzítik a lamellákhoz, lehetővé teszik a sérült lamellák
helyszíni cseréjét. A fém lamellavezető csapok szintén nem
tudnak elöregedni az UV hatására. Kialakításuk minimalizálja
a csomagmagasságot, mivel egymásba tudnak ülni.
Precízen összeszedett kötéllétra
A Kevlárral megerősített létrakötél pontosan
hajlik anélkül, hogy a lamellák közé ékelődne, mivel a
szálakba szőtt minta ezt elősegíti.
Ezzel ugyanakkor minimális csomagmagasságot érünk el.
A sötét lamellák fekete kötéllétrával és emelőszalagokkal is
szerelhetők.

ZSALUZIA

SL 90 Z

Rögzítés falszerkezetben kialakított nyílásba

Hajtókar nyílás

Önhordó rögzítés, védőtetővel

Hajtókaros működtetés

Homlokzati rögzítés, védőtetővel

Hajtókaros működtetés

beépítési szélesség

hajtókar telepítési magasság

beépítési magasság

hajtókar tengelyközép

nyílás magasság

egyéb kiálló alkatrészek

csomag magasság
telepítési magasság

(kilincsek, stb.)
Minden méret mm-ben megadva

ZSALUZIA

SL 90 Z

Nyílás magasság (hl)

Telepítési magasság (hs)

1501 to 1750 mm

205 mm

1751 to 2000 mm

220 mm

2001 to 2250 mm

235 mm

2251 to 2500 mm

250 mm

2501 to 2750 mm

265 mm

2751 to 3000 mm

280 mm

3001 to 3250 mm

295 mm

3251 to 3500 mm

310 mm

3501 to 3750 mm

330 mm

3751 to 4000 mm

345 mm

4001 to 4250 mm

360 mm

védőtető

+ 20 mm

minimum

400 mm

maximum

4250 mm

Beépítési szélesség (bk)
min. szélesség hajtókarral

400 mm

min. szélesség motorral

485 mm

maximum

4500 mm

Felület (bk x hl)
Önálló elemeknél
min. szélesség hajtókarral

8 m2

min. szélesség motorral

10 m2

Összekuplungolt elemeknél
min. szélesség hajtókarral

10 m2

min. szélesség motorral

24 m2

max. kuplungolt elemek

3 db

Nyílás mélység (tn)
minimum

130 mm

Szélállósági osztályok
bk < 1500 mm

class 6 < 92 km/h

bk < 2000 mm

class 6 < 92 km/h

bk < 2500 mm

class 5 < 76 km/h

bk < 3000 mm

class 4 < 60 km/h

bk < 3500 mm

class 4 < 60 km/h

bk < 4000 mm

class 4 < 60 km/h

ZSALUZIA
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