STÍNÍCÍ TECHNIKA

INTERIÉROVÉ ŽALUZIE
Nabízíme široký sortiment interiérových žaluzií. Z nabízeného sortimentu žaluzií si vybere i
ten nejnáročnější zákazník.
Žaluzie od společnosti DAVERIK jsou vhodné pro zastínění většiny typů oken a to i
dřevěných EURO oken nebo plastových oken s izolačním sklem.
S našimi žaluziemi lze snadno zastínit i všechny typy střešních, šikmých a atypických oken.

DŘEVĚNÉ ŽALUZIE
Luxusní dřevěné žaluzie jsou vyráběné z kvalitního přírodního materiálu. Dřevěné žaluzie
vnesou do vašeho domova teplo a útulno. Jejich využití je vhodné jak do soukromí, tak do
administrativních budov. Tyto žaluzie jsou ze 100% přírodního kvalitního dřeva - africké vrby
Abachi, která zaručuje dlouhou životnost. Dekory lamel můžete vybírat z více jak 100
odstínů, pokud si nevyberete z naší kolekce, je možné zakázkově vybírat z RAL a NCS
vzorníku dekor dle vašich představ. Dřevěné žaluzie je možné využít v horizontální i
vertikální poloze. Žaluzie se dodávají s nehořlavým nátěrem. Jelikož jsou tyto žaluzie
dřevěné, nedoporučují se do vlhkých prostor (koupelny, bazény apod.).

STÍNÍCÍ TECHNIKA

Ovládání
 šňůrka
 motor + proklik na Montorizaci
Montáž
 na stěnu a strop
Horizontální lamely o šířkách
 25 mm
 35 mm
 50 mm
 70 mm
Mezní rozměry

Vertikální lamely o šířkách
 89 mm
Barevné provedení lamel a nosníků
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Veškeré výrobky splňují bezpečností normu ČSN EN 13120
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BAMBUSOVÉ ŽALUZIE
Příjemná změna pro váš interiér jsou bambusové žaluzie z přírodního materiálu, které
přinášejí do vašeho domova pohodu, klid a elegantní styl. Bambus je travina, dlouhodobě si
zachovává extrémně vysokou pružnost a neobyčejnou tvrdost. Bambusové žaluzie je možné
montovat i do vlhkých prostor, z důvodu nepřijímání vlhkosti (koupelny, zimní zahrady,
bazény). Lamely žaluzií se dodávají v šířce 25 mm a 50 mm. Bambusová žaluzie je vhodná
do všech typů oken.

Ovládání - řetízek, tyčka, motor

Dodávané typy bambusových žaluzií:
- Bambus 25
- Euro 25
- Euro 25 s rondo lištou
- Comfort 25
- Comfort 50

BAMBUS 25
Bambus 25 rozšiřuje řadu bambusových žaluzií, vyznačují se
svým elegantním designem a přírodním vzhledem. Lamely
tvořící žaluzie jsou o šířce 25 mm. Horní nosič žaluzie se
používá stejně jako u IDS (25 x 25 x 45), je překryt
bambusovou lamelou 50 mm, případně rondo lištou.
Bambusová žaluzie se ovládá dřevěnou tyčkou a provázkem s
brzdou. Vlastnosti a variabilita žaluzie Bambus 25 umožňují
montáž do všech typů a tvarů oken včetně šikmin, kromě
střešních oken.

STÍNÍCÍ TECHNIKA

Montáž - na okenní křídlo do zasklívací lišty
Mezní rozměry

Barevné provedení lamel a nosníků
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EURO 25
Žaluzie EURO 25 určená a přímo vyvinutá pro instalaci do eurooken či plastových oken.
Montáž žaluzie lze provést do zasklívací lišty s krytím montážních držáků širokou elegantní
lištou. Jako standard nabízíme bočí vedení se silonovou strunou. Ovládání bambusové žaluzie
EURO 25 je řešeno řetízkem umístěným vlevo či vpravo, kterým lze bez problémů vytáhnout
jakoukoliv velikost žaluzie. V nabídce naleznete tři dekory řetízku dle barvy žaluzie +
stříbrný. Žaluzii je možné opatřit elektromotorem, který lze ovládat klasicky spínačem,
případně dálkově. V tomto případě je nutná instalace trafa. Vlastnosti a variabilita žaluzie
EURO 25 umožňují montáž do všech typů a tvarů oken, kromě šikmin a střešních oken.
Montáž - na rám okna do zasklívací lišty
Mezní rozměry

Barevné provedení lamel a nosníků
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Veškeré výrobky splňují bezpečností normu ČSN EN 13120

EURO 25 s rondo lištou
Tato žaluzie EURO 25 s rondo lištou je konstrukčně řešena stejným způsobem, jako u žaluzie
EURO 25, jen horní nosič je překryt zaoblenou lištou v dekoru lamel či renolitu dle vzorníků
nosičů žaluzií. Nabízíme vám možnosti zvolit si samostatně barvu lamely, rondo lišty či
spodního dílu. Standardní ovládání je řešeno řetízkem umístěným vlevo či vpravo, kterým lze
bez problémů snadno vytáhnout jakoukoliv velikost žaluzie. Nabízíme čtyři standardní barvy
řetízku včetně stříbrné barvy. Žaluzie je možné opatřit elektromotorem, který lze ovládat
klasicky spínačem, případně dálkově. V tomto případě je nutná instalace trafa. Vlastnosti a
variabilita žaluzie EURO 25 s rondo lištou umožňuje montáž do všech typů a tvarů oken,
kromě šikmin a střešních oken.
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Montáž - na rám okna do zasklívací lišty
Mezní rozměry

Barevné provedení lamel a nosníků

STÍNÍCÍ TECHNIKA

COMFORT 25
Žaluzie Comfort 25 je určena pro instalaci do interiérů nebo na okenní křídlo. Při instalaci na
okenní rám doporučujeme boční fixaci silonovou strunou. Horní profil bambusové žaluzie je
krytý garnýží. Ovládání bambusové žaluzie Comfort 25 je řešeno řetízkem umístěným vlevo
či vpravo, kterým lze snadno vytáhnout jakoukoliv velikost žaluzie. Nabízíme čtyři standardní
barvy řetízku včetně stříbrné barvy. Žaluzie je možné opatřit elektromotorem, který lze
ovládat klasicky spínačem, případně dálkově. V tomto případě je nutná instalace trafa.
Vlastnosti a variabilita žaluzie Comfort 25 umožňuje montáž do všech typů a tvarů oken,
kromě šikmin a střešních oken.

Montáž - na okenní křídlo, na stěnu či strop, před okenní výklenek

COMFORT 50
Žaluzie Comfort 50 je určená pro instalaci do interiéru. Montáž k okennímu křídlu z hlediska
masivnosti není obvykle možná. Doporučujeme instalaci před okenní výklenek. Horní profil
bambusové žaluzie je krytý bambusovou garnýží, rovnou nebo profilovanou. Ovládání žaluzie
Comfort 50 je řešeno řetízkem umístěným vlevo či vpravo, kterým lze snadno vytáhnout bez
problémů jakoukoliv velikost žaluzie. Nabízíme čtyři standardní barvy řetízku včetně stříbrné
barvy. Silonová vodící lanka zajišťují boční fixaci lamel.

Montáž - na okenní křídlo, na stěnu či strop, před okenní výklenek
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MOTORIZACE INTERIÉROVÝCH ŽALUZIÍ
Pro dokonalý komfort je možné u interiérových horizontálních i vertikálních žaluzií využít
automatické ovládání. Výběr vhodného typu motoru umožní jeho použití v rámci
inteligentního systému řízení v domě.
Motorem poháněné interiérové zastínění vám totiž umožní
efektivně a pohotově regulovat přirozené osvětlení,
automaticky chránit svůj domov před slunečními paprsky,
zachovat si soukromí.
Možné použití drátového nebo bezdrátového motoru. Drátový mechanický motor ovládaný tlačítkem, bezdrátový - radiový
motor ovládaný dálkovým ovladačem či bezdrátovým
tlačítkovým ovladačem. Lze použít motory napájené přímo ze
sítě, příp. bateriové.
Radiové ovládání
Dálkový ovladač - 1 kanálový s možností naklápění lamel

Mechanické ovládání
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Tlačítkový spínač

S výběrem vhodného automatického ovládání vám ochotně poradí náš technik.
Námi dodávané interiérové žaluzie jsou osazeny elektronickými komponenty zavedené
značky Somfy, čímž zaručujeme svým zákazníkům kvalitu a bezporuchový provoz.

Bezpečnostní norma ČSN EN 13120
Norma ČSN EN 13 120 – Funkční a bezpečnostní požadavky na vnitřní clony
BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ - ochrana před nebezpečím uškrcení dle EN 13120/A1
Dne 1. 9. 2014 vstoupily v platnost tři normy, které zavádějí nové požadavky na ochranu
dětí před uškrcením na řetízcích a šňůrách vnitřních clon:
EN 13120/A1 Vnitřní clony - funkční a bezpečnostní požadavky,
EN 16433 Vnitřní clony - ochrana před nebezpečím uškrcení - zkušební metody,
EN 16434 Vnitřní clony - ochrana před nebezpečím uškrcení - požadavky a zkušební metody
pro bezpečnostní zařízení.
Tyto normy vymezují především:
1. délku ovládacího mechanismu ve vztahu k výšce výrobku
2. nezbytné označení výrobků
3. požadované bezpečností prvky (bezpečnostní držák řetízku)
4. zodpovědnost za jejich dodání v případě montáže vnitřních clon s výše popsanými
prvky v prostorech s výskytem dětí.

