
VONKAJŠIE ŽALÚZIE 
Ako objedna  

 

 

1. Zadajte šírku a výšku žalúzie 
Upozornenie – pozorne si pre ítajte návod na 
zameranie 
 

2. Vyberte si farbu lamely 
- ponuka obsahuje bezpríplatkové a príplatkové 
farebné odtiene 
 

3. Vyberte si stranu ovládania 
- stranu ovládania si vyberáte pri poh ade z interiéru 
 

 

4. Vyberte si typ ovládania 
 

 
A K uka – manuálne ovládanie k ukovým mechanizmom  

 
Upozornenie: dbajte na to, aby ste 
mali dostato ný priestor v 
stene/okne/preklade na vyv tanie 
prechodu a osadenie k ukového 
mechanizmu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
B Motor + vypína  – motorické ovládanie žalúzie prostredníctvom nástenného vypína a (nutné vyvies  el. kábel 
CYKY 3x1,5 z miestaosadenia vypína a až do stredu kastlíka/bubna žalúzie pre napojenie motora)  
 
C Motor + dia kové ovládanie (1-kanál) – motorické ovládanie žalúzie prostredníctvom dia kového ovláda a 
(nutné vyvies  el. kábel CYKY 3x1,5 do stredu kastlíka/bubna žalúzie pre napojenie motora). Príjma  pre dia kové 
ovládanie je sú as ou motora. 1-kanálový ovláda  je ur ený pre ovládanie 1ks žalúzie. 
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D Motor + dia kové ovládanie (5-kanál) – motorické ovládanie žalúzie prostredníctvom dia kového ovláda a 
(nutné vyvies  el. kábel CYKY 3x1,5 do stredu kastlíka/bubna žalúzie pre napojenie motora). Príjma  pre dia kové 
ovládanie je sú as ou motora. 5-kanálový ovláda  je ur ený pre ovládanie 4-5 ks žalúzií. V tomto prípade si viete 
pre alšie 3-4 ks žalúzií vybra  ovládanie bez dia kového ovláda a. 
 
E Motor + dia kové ovládanie (16-kanál) – motorické ovládanie žalúzie prostredníctvom dia kového ovláda a 
(nutné vyvies  el. kábel CYKY 3x1,5 do stredu kastlíka/bubna žalúzie pre napojenie motora). Príjma  pre dia kové 
ovládanie je sú as ou motora. 5-kanálový ovláda  je ur ený pre ovládanie 15-16 ks žalúzií. V tomto prípade si 
viete pre alšie 14-15 ks žalúzií vybra  ovládanie bez dia kového ovláda a. 
 
F Motor bez ovládania (pre dia kové ovládanie) – motorické ovládanie žalúzie prostredníctvom dia kového 
ovláda a (nutné vyvies  el. kábel CYKY 3x1,5 do stredu kastlíka/bubna žalúzie pre napojenie motora). Príjma  pre 
dia kové ovládanie je sú as ou motora. Túto možnos  viete využi  v prípade že ste si k predošlej žalúzie objednali 
5 - kanálový alebo 16 – kanálový ovláda  - ovláda  nie je sú as ou balenia. 
 

5. Vyberte si typ vedenia 

 
A Vodiace lanko (odsadenie 50-70 cm)  
– vodiace lanko je odsadené od rámu 
v rozmedzí od 50-70 cm upevnené na 
Al držiakoch. 
 
 
 
 
 
B jednoduchá lišta (odsadenie 50-70 mm)  
– vodiaca lišta odsadená od rámu v rozmedzí od 50-
70 cm upevnená na Al nastavite ných 
 
 
 
 
 
C zaomietacia lišta (zapustená) – vodiaca 
lišta je zapustená do zateplenia(min. 3 cm) 
ostenia (špalety). Žalúzia tak dosahuje lepšie 
tienenie a vyššiu ochranu.  
Upozornenie:  pozor  na  zameranie  šírky  
žalúzie (viac v návode na zameranie) 
 
 

 

U-profil

Tvrdený 
polystyrén
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5. Vyberte si farbu vodiaceho profilu  
- vodiaca lišta/profil sa vyrába a dodáva v štandardnej farbe – prírodný elox. V prípade, že máte záujem o iný druh 
farby pod a vzorkovníka RAL, prosím spolu s výberom nám presné ozna enie farby vpíšte do poznámky pri 
ukon ení objednávky (napr.: RAL 9006). V prípade že to nebude uvedené, budeme Vás kontaktova . 
 

6. Vyberte si z možností krycích plechov  

 
A Bez krycieho plechu  - použítie v prípade, že si kastlík/box vytvoríte sami, alebo v prípade, že ste si krycí plech 
s konzolami už objednali (zateplili fasádu) a potrebujete ešte doda  žalúzie. 
 
B Krycí plech priznaný - použítie v prípade, že chcete aby bol predný plech žalúzie vidite ný, alebo nezatep ujete 
fasádu. Samozrejme aj v prípade, že je Vaša fasáda hotová. 
 
C Krycí plech zaomietací - použítie v prípade, že chcete ukry  žalúzie pod fasádu do tzv. boxu/kastlíka. V tomto 
prípade predný krycí plech obsahuje aj 2cm profil pre nalepenie min. 2cm zateplenia, ktoré následne zaomietnete 
spolu s fasádou. Viac nájdete v zameraní a technickom návode.  
 


