


Venkovní žaluzie F-80 s plochou 
lamelou jsou velice oblíbené pro 
svůj elegantní tvar a vzdušný vzhled 
na fasádě. Tyto žaluzie jsou univer-
zálně použitelné pro bytové domy, 
rodinné domy nebo administrativní 
budovy. Velkou předností těchto 
žaluzií je malá výška stažených la-
mel, proto jsou vhodné pro instalaci 
na oknech, kde je třeba docílit co 
nejmenšího snížení světlosti okna 
(střední třída odolnosti větru).

Žaluzie F-80 - šířka lamely 80 mm, standardní vedení na nerezovém 
lanku s povrchem z PVC, průměr lanka 3 mm, ovládání (klikou nebo 
motorem), možnost automatizovaného řízení.

Žaluzie E-50M - šířka lamely 50 mm, standardní vedení na nerezo-
vém lanku s povrchem PVC, průměr lanka 2 mm, ovládání (klikou 
nebo motorem), možnost automatizovaného řízení.

Žaluzie E-50K s vedením na lanku - šířka lamely 50 mm, vedení 
na nerezovém lanku s povrchem PVC, průměr lanka 2 mm, ovládání 
(šňůra nebo klika), bez možnosti automatizovaného řízení.

• Optimální regulace světla 
• Vysoká účinnost zastínění
• Dotváří elegantní a vzdušný vzhled 
 fasády
• Dlouhá životnost
• Vyšší komfort - automatické ovládání

Horní kanál - pozink

Horní kanál - hliník

Vodící nerezové lanko - potažené 
plastem zvyšuje životnost a odol-
nost žaluzie. Lanko je dopínáno 
pružinou a seřizovacím šroubem 
(E-50M - bez pružiny). Provedení 
povrchu lanka u žaluzií F-80 - trans-
parentní nebo černý plast

Držák lanka s napínacím šrou-
bem  

Horní kanál  (v provedení  hliník 
nebo pozink. ocel) - otočený smě-
rem dolů - zamezí ulpívání nečistot 
v horní části žaluzie, snadný přístup 
k ovládání žaluzie (při kontrole 
a servisu žaluzií)

Pevná kovová svěrka šňůry
- z nerezavějící oceli výrazně zvy-
šuje životnost venkovní žaluzie (jen 
F-80 a E-50M)

Zaoblený otvor pro textilní vy-
tahovací pásku (u žaluzií F-80) 
- chrání textilní pásku proti mecha-
nickému poškození. Nepoužíváme 
ochranné plastové vložky, které 
mohou vlivem změn teploty a pod-
nebí křehnout a vypadávat

Hliníkový horní kanál u žaluzií 
E-50K - otočený směrem dolů - 
zamezí ulpívání nečistot a prachu 
v horní části žaluzie, snadný přístup 
k ovládacímu mechanismu žaluzie 
(při servisu a kontrole žaluzií), zajiš-
ťuje vysokou životnost žaluzie

Hliníkový spodní profi l žaluzií 
E-50K - zajišťuje vysokou životnost 
žaluzie bez nebezpečí koroze

Barvy lamel  - široká nabídka barev 
lamel 



Standardní 
rozměry

Typ 
žaluzie

Žaluzie ovládaná 
klikou

Žaluzie 
ovládaná 
motorem

Žaluzie 
ovládaná 
šňůrou

Šířka
F-80
E-50M
E-50K

40 - 350 cm
40 - 350 cm
40 - 350 cm

60 - 350 cm
60 - 350 cm
nelze

nelze
nelze
40 - 350 cm

Výška
F-80
E-50M
E-50K

max. 400 cm
max. 400 cm
max. 300 cm

max. 400 cm
max. 400 cm
nelze

nelze
nelze
max. 300 cm

 
Celková výška 
žaluzie v cm

Výška vytažené žaluzie (cm)

F-80 E-50M E-50K

101 - 125 13 14,0 11,0

126 - 150 14 15,3 12,3

151 - 175 14 16,5 13,5

176 - 200 15 17,3 14,3

201 - 225 16 18,3 15,3

226 - 250 17 19,5 16,5

251 - 275 17 20,5 17,5

276 - 300 18 21,5 18,5

301 - 325 19 22,5 -

326 - 350 19 24,0 -

351 - 375 20 25,0 -

376 - 400 21 26,5 -

ŽALUZIE NEVA s. r. o., Kralický háj 370, 798 12 Kralice na Hané
tel.: +420 582 337 529, fax. +420 582 330 988, e-mail: nevapv@nevapv.cz, www.nevapv.cz

Držáky lanka

parapetní

pro F - 80

pro E - 50

F - 80   E - 50K
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