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.
Na horizontální hliníkové žaluzie poskytujeme prodlouženou 4letou záruku.

Veškeré výrobky splňují bezpečností normu ČSN EN 13120

HORIZONTÁLNÍ (HLINÍKOVÉ) ŽALUZIE
V současné době jsou nejrozšířenější volbou zastínění interiérů horizontální žaluzie. Jedná se
o ideální zastínění dřevěných euro oken a plastových oken s izolačním sklem. Výhodou
žaluzií je jednoduché ovládání, rychlá montáž, regulace světla a ochrana soukromí.
Horizontální žaluzie = kvalitní prvek za příznivou cenu. Využití horizontálních žaluzií je
mnohostranné a barevná škála umožňuje designově sladit barvy interiérů, doplňků oken podle
vašeho vkusu a zpříjemnit atmosféru interiéru.
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Jednotlivé typy interiérových žaluzií mají společné prvky
 horní lišta v různých tvarech a provedení s integrovaným naklápěcím a shrnovacím
mechanismem
 spodní zátěžová lišta
Horní i spodní lišty žaluzie jsou standardně nabízené v šesti základních barvách. Na přání
zákazníka je možné horní a spodní nosník lakovat dle RAL vzorníku, další oblíbenou
variantou je potažení RENOLIT folií v dekoru dřeva.
Lamely žaluzií jsou hliníkové, vyráběné ve třech základních šířkách:
16 mm - vhodné do oken menších rozměrů
25 mm - nejčastěji používaná lamela
50 mm - vhodné pro zastínění velkých ploch
Lamela o šířce 25 mm je nejčastěji používaným typem lamely, nabízíme ji v nejširší barevné
škále, včetně imitací dřeva.

Ovládání
Výběr z více variant, podle typu žaluzie a technických možností.
 ovládání řetízkem - nejčastěji užívané ovládání
 tyčkou kombinovanou s táhlem - vhodné pro atypické tvary
 motorové

Nejprodávanější žaluzie
Žaluzie ISSO ovládané řetízkem - lamela 25 mm.
ISSO je označení výrobků z kategorií produktů typu IDS, IDK, EKO, Max 25, Harmony adt.

Nosník a řetízek standard
Žaluzie typu ISSO je ovládaná řetízkem, který reguluje naklápění lamel a stahování žaluzie.
Elegantního a kompaktního celku je dosaženo díky širokému výběru barevných odstínů
horního nosníku, žaluzie dokonale splývá s rámem okna.
Žaluzie je vedena vodícími lanky uchycenými v zasklívací liště okna, při otvírání a zavírání
okna nepoškozuje okenní rám, ani jeho okolí.
Standardní lamela má šířku 25 mm.
Speciální odborná montáž do okenních lišt, nikoliv do oken samotných. Okenní rám tak
zůstává neporušený a je zachována záruka na okna.
Prodloužená záruka - 48 měsíců na žaluzie ISSO.

Montáž
Uchycením horního nosníku do horní zasklívací lišty a bočním vedením do spodní zasklívací
lišty. Tímto způsobem neponičíte samotné okno - zasklívací lišta, která není součástí okna, je
kdykoli jednoduše a nenákladně měnitelná.
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Dodávané typy horizontálních žaluzií

IDS , IDS s rondo lištou

IDK, IDK s rondo lištou

EKO, EKO s brzdou

Max 25

Standard

Super

Harmony

Elegance

Mono SC

Monokomando

INT 35, INT 50, INT 50 H
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IDS
Typ IDS je nejnovějším typem žaluzií do plastových oken a eurooken a vyznačuje se novými
elegantně zaoblenými krytkami.
Žaluzii tohoto typu lze ovládat řetízkem, který umožňuje naklápění a vytahování lamel. Barvy
nosiče jsou standardně dodávány v bílé, šedé a čtyřech odstínech hnědé. Lamely v šířce 25
mm nebo 16 mm. Dekory lamel je možné vybírat z desítek barev, včetně pastelových a
imitací dřeva. Komponenty žaluzie je možné barevně sladit s lamelou a horním nosníkem.
Silonová struna o průměru 0,8 mm zajišťuje boční vedení. Žaluzie IDS lze vyrábět i v
domykatelném (celostínícím) provedení. Na přání zákazníka může být žaluzie osazena
brzdou, která zajistí aretaci lamel v jakékoli poloze bez nutnosti použití drážku řetízku.
Vlastnosti a variabilita žaluzie IDS umožňují montáž do všech tvarů a typů oken, kromě
střešních oken a šikmin.

Montáž - na okenní křídlo do zasklívací lišty
Domykatelné provedení - celostínící žaluzie, u kterých je po dovření lamel minimální
prostup světla skrze lamely. Efekt je docílen excentrickým umístěním otvorů v lamelách pro
fixační strunu.

Mezní rozměry
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IDS s rondo lištou
IDS s rondo lištou je konstrukčně řešena stejně jako IDS, rozdílem je horní nosič, který je
překryt zaoblenou lištou dodávanou v několika barevných dekorech, případně v imitacích
dřeva. Hliníková žaluzie je ovládána řetízkem, který umožňuje naklopení a vytahování lamel.
Šířka lamel je 25 mm a 16 mm. Výběr z několika desítek barev, včetně pastelových a imitací
dřeva. Barevně lze sladit lamelu s lištou. Do vlhkého prostředí doporučujeme použít hliníkový
nosič standardně v bílé barvě. Silonová struna o průměru 0,8 mm zajišťuje boční vedení.
Žaluzie IDS s rondo lištou lze vyrábět i v domykatelném (celostínícím) provedení. Na přání
zákazníka může být žaluzie osazena brzdou, která zajistí aretaci lamel v jakékoli poloze bez
nutnosti použití držáku řetízku. Vlastnosti a variabilita žaluzie IDS s rondo lištou umožňují
montáž do všech tvarů a typů oken, kromě střešních oken a šikmin.

Montáž - na okenní křídlo do zasklívací lišty
Domykatelné provedení
Celostínící žaluzie, u které je po dovření lamel minimální prostup světla skrze lamely. Efekt
je docílen excentrickým umístěním otvorů v lamelách pro fixační strunu.
Mezní rozměry
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IDK
Základním typem žaluzie do plastových oken a eurooken je IDK. Široká horní krycí lišta
žaluzie, která je opatřena hranatými krytkami v krajích. Řetízkové ovládání žaluzie umožňuje
naklápění a vytahování lamel. Nosníky o výšce 45mm jsou standardně dodávány v barvě bílé,
šedé a třech odstínech hnědé barvy. Lamely v šířce 25 mm nebo 16 mm. Silonová struna o
průměru 0,8 mm zajišťuje boční vedení. Žaluzie IDK lze vyrábět i v domykatelném
(celostínícím) provedení. Vlastnosti a variabilita žaluzie IDK umožňují montáž do všech tvarů
a typů oken, kromě střešních oken a šikmin.

Montáž - na okenní křídlo do zasklívací lišty
Domykatelné provedení
Celostínící žaluzie, u které je po dovření lamel minimální prostup světla skrze lamely. Efekt
je docílen excentrickým umístěním otvorů v lamelách pro fixační strunu.
Mezní rozměry
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IDK s rondo lištou
IDK s rondo lištou je konstrukčně řešena stejně jako IDK. Kryt se zaoblenou lištou má horní
nosník v bílé nebo ve čtyřech odstínech hnědé barvy. Stejným dekorem je laděn i spodní
nosník. Šířka lamel je 25 mm a 16 mm. Žaluzie s rondo lištou je ovládána řetízkem, který
umožňuje naklopení a vytahování lamel. Silonová struna o průměru 0,8 mm zajišťuje boční
vedení. Žaluzie lze vyrábět i v domykatelném provedení, na přání zákazníka může být žaluzie
osazena brzdou. Brzda zajistí aretaci lamel v jakékoli poloze bez nutnosti použití držáku
řetízku. Vlastnosti a variabilita žaluzie IDS s rondo lištou umožňují montáž do všech tvarů a
typů oken, kromě střešních oken a šikmin.

Montáž - na okenní křídlo od zasklívací lišty
Domykatelné provedení - celostínící žaluzie, u kterých je po dovření lamel minimální
prostup světla skrze lamely. Efekt je docílen excentrickým umístěním otvorů v lamelách pro
fixační strunu.
Mezní rozměry
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EKO
Typ hliníkové žaluzie EKO kombinuje široký horní profil s kvalitní žaluziovou mechanikou z
typu Elegance. Zajímavá alternativa pro zákazníky, kteří preferují způsob ovládání za pomoci
otočného táhla a provázku. Vyvedené ovládání je umístěné na rámu okna. Nosiče o výšce 45
mm jsou dodávány v bílé, stříbrné a třech odstínech hnědé barvy. Doplňky je možné barevně
sladit s lamelou. Silonová struna o průměru 0,8 mm zajišťuje boční vedení. Žaluzie typu EKO
lze vyrábět i v domykatelném (celostínícím) provedení, pouze lamela 25 mm. Vlastnosti a
variabilita žaluzie EKO umožňují montáž do všech tvarů a typů včetně šikmin, kromě
střešních oken.

Montáž - na okenní křídlo do zasklívací lišty
Domykatelné provedení
Celostínící žaluzie, u kterých je po dovření lamel minimální prostup světla skrze lamely.
Efekt je docílen excentrickým umístěním otvorů v lamelách pro fixační strunu.
Mezní rozměry
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EKO s brzdou
Hliníková žaluzie EKO s brzdou v kombinaci širokého profilu s kvalitní žaluziovou
mechanikou z řady Elegance. Tato žaluzie je zajímavá pro zákazníky, kteří preferují ovládání
za pomocí otočného táhla (v barvě bílé nebo hnědé) a provázku. Vyvedené ovládání je
umístěno na rámu okna. Nosníky o výšce 45 mm jsou dodávány v bílé, stříbrné a třech
odstínech hnědé barvy. Silonová struna o průměru 0,8 mm zajišťuje boční vedení. Žaluzie
typu EKO s brzdou lze vyrábět i v domykatelném (celostínícím) provedení, jen u lamel o šířce
25 mm. Varianta s brzdou umožňuje nastavení výšky žaluzie v jakékoliv poloze bez fixace
provázku na rám okna. Vlastnosti a variabilita žaluzie EKO s brzdou umožňuje montáž všech
tvarů a typů oken včetně šikmin, kromě střešních oken.

Montáž - na okenní křídlo do zasklívací lišty
Domykatelné provedení
Celostínící žaluzie, u kterých je po dovření lamel minimální prostup světla skrze lamely.
Efekt je docílen excentrickým umístěním otvorů v lamelách pro fixační strunu.
Mezní rozměry
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MAX 25
Nejprogresivnější a nejmodernější žaluzie MAX 25 vhodná do plastových oken a euro oken.
Vytahování lamel pomocí textilní pásky a mechaniky umístěné v nosiči 25 x 25 mm. Nosič je
překryt zaoblenou hliníkovou lištou s možností výběru z devíti barev či dekorů imitace dřeva.
Hliníková žaluzie je tvořena lamelami v šířkách 25 mm nebo 16 mm. Dekory lamel můžete
vybírat z desítek barev, včetně pastelových či imitací dřeva. Komponenty, které jsou součástí
žaluzie, lze barevně sladit s lamelou a horní lištou. Žaluzie je ovládána pomocí řetízku, kliky
a případně je možné ovládání elektromotorem na vypínač nebo dálkové ovládání. Díky své
konstrukci může být montována do horní zasklívací lišty. Široké kusy můžeme upevnit na
více místech po celé délce nosiče, což jiné výrobky neumožňují. Silná silonová vodící lanka
zajišťují boční vedení. Převodovka u této žaluzie MAX 25 je použita až od 3,5 m2.
Bezkonkurenčně lehký chod žaluzie. Lze vyrobit i v domykatelném (celostínicím) provedení.
Vlastnosti a variabilita žaluzie umožňuje montáž do všech tvarů a typů oken, kromě střešních
oken a šikmin.

Montáž - na okenní křídlo do zasklívací lišty
Domykatelné provedení
Celostínící žaluzie, u které je po dovření lamel minimální prostup světla skrze lamely. Efekt
je docílen excentrickým umístěním otvorů v lamelách pro fixační strunu.
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Mezní rozměry

STANDARD
Horizontální žaluzie v základním typu, který může být využit v meziskelním nebo
interiérovém provedení. Používané lamely o síle 0,18 mm a šířce 25 mm, zákazník může
vybrat z různých barevných dekorů. Žaluzie Standard je postavena na nosiči 19 x 27 mm,
který je k dispozici pouze v bílé barvě. V případě interiérového provedení je vedení zajištěno
silonovou strunou o průměru 0,8 mm. Žaluzie v meziskelním provedení je ovládána ručně
pomocí provázku bez brzdy a táhla. Interiérovou žaluzii lze ovládat provázkem s brzdou a
táhlem. Tento typ žaluzie lze vyrobit i v domykatelném (celostínicím) provedení. Vlastnosti a
variabilita žaluzie Standard umožňuje montáž do všech tvarů a typů oken, kromě střešních
oken a šikmin.
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Montáž - na křídlo okna, na stěnu, strop nebo do okenního výklenku.
Mezní rozměry

SUPER
Špičkové komponenty, které jsou použity u typu žaluzie Super, zaručují delší životnost a
snadné ovládání. Rozměr horního nosiče 19 x 27 mm s možností výběru z několika barevných
odstínů. Lamely v šířce 25 mm nebo 16 mm je možné vybírat z několika desítek barev, včetně
pastelových a imitací dřeva. Žebříčky a provázky jsou sladěny s barvou lamel. Silonová
struna o průměru 0,8 mm zajišťuje boční vedení. Žaluzii lze vyrobit i v domykatelném
(celostínicím) provedení. Na přání zákazníka může být osazena brzdou, která aretuje lamely v
jakékoli poloze. V meziskelním provedení lze žaluzii ovládat pomocí provázku bez brzdy a
táhla. V interiérovém provedení má zákazník možnost výběru ze tří možností ručního
ovládání (provázkem s brzdou a táhlem, provázek s brzdou a tyčkou nebo provázkem bez
brzdy a táhlem). Vlastnosti a variabilita žaluzie Super umožňuje montáž do všech tvarů a typů
oken včetně šikmin, kromě střešních oken.
Montáž - na křídlo okna, na stěnu, strop nebo do okenního výklenku. Meziskelní provedení
se instaluje mezi skla okna.
Domykatelné provedení - celostínící žaluzie, u které je po dovření lamel minimální prostup
světla skrze lamely. Efekt je docílen excentrickým umístěním otvorů v lamelách pro fixační
strunu.
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Mezní rozměry

HARMONY
Zcela odlišnou mechanickou převodovkou jsou vybaveny žaluzie Harmony. Mechanika
umožňuje podstatně lepší doklápění lamel, snažší stahování a spouštění celé žaluzie Harmony.
Žaluzie se vyrábí v interiérovém provedení, meziskelním a s RONDO lištou. Harmony
žaluzie je tvořena lamelami o šířkách 25 mm nebo 16mm. Výběr lamel v několika odstínech
barev, včetně pastelových a imitací dřeva. Naklápění lamel zajišťuje průhledné táhlo,
vytahování a stahování žaluzií se provádí přes provázek s brzdou. Silné silonové nebo ocelové
lanko zajišťuje boční vedení. Spodní nosič u typu Hramony je v provedení "C". Žaluzii lze
vyrobit i v domykatelném (celostínicím) provedení. Vlastnosti a variabilita žaluzie Harmony
umožňují montáž do všech tvarů a typů oken včetně šikmin, kromě střešních oken.

Montáž - na rám okna, strop či na stěnu. Použití žaluzie díky své variabilitě je možné
montovat např. k předělování prostorů, pro umístění na okenní výklenek atd. Meziskelní
provedení se instaluje mezi skla okna.
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Mezní rozměry

ELEGANCE
Žaluzie Elegance se vyznačuje použitím zcela odlišné mechanické převodovky, oproti běžně
užívaným u jiných žaluzií. Mechanika umožňuje podstatně lepší doklápění lamel a snažší
vytahování a spouštění celé žaluzie. Elegance žaluzie jsou postaveny na nosiči 25 x 25 mm,
určené pouze pro interiérové provedení. Naklápění lamel zajišťuje průhledné táhlo.
Vytahování a stahování žaluzie je prováděno přes šňůrku s brzdou. Lamely žaluzie jsou o
šířkách 16 mm, 25 mm nebo 35 mm. Boční vedení zajišťuje poplastované ocelové lanko nebo
silonové vodící lanko. Typ této žaluzie lze vyrobit i v domykatelném (celostínicím) provedení
- pouze u lamel 25 mm. Vlastnosti a variabilita žaluzie Elegance umožňuje montáž do všech
tvarů a typů oken, včetně šikmin (lamely 25 a 16 mm), kromě střešních oken.

Montáž - na okenní křídlo, na stěnu strop či do okenního výklenku
Domykatelné provedení
Celostínící žaluzie, u které je po dovření lamel minimální prostup světla skrze lamely. Efekt
je docílen excentrickým umístěním otvorů v lamelách pro fixační strunu.
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Mezní rozměry

MONO SC
Do základní řady žaluzií patří interiérová žaluzie Mono SC. Lamely o šířkách 25 mm a 16
mm je možné vybírat z několika desítek barev, včetně pastelových a imitací dřeva. Žaluzie na
nosiči o rozměrech 25 x 25 mm, který lze barevně sladit s lamelami a ostatními komponenty
žaluzie. Žaluzie je ovládána řetízkem, který umožňuje naklápění a vytahování lamel. Ocelová
vodící lanka zajišťují boční fixaci lamel. Možná varianta volby se silonovými lanky nebo
provedení zcela bez bočního vedení. Vlastnosti a variabilita žaluzie Mono SC umožňují
montáž do všech tvarů a typů oken, kromě střešních oken a šikmin.

Montáž - na okenní křídlo, na stěnu, na stop nebo do okenního výklenku.
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Mezní rozměry

MONOKOMANDO
Ze špičkových komponentů je vyráběna žaluzie Monokomondo, ty zaručují snadnou
ovladatelnost, tiší chod a dlouhou životnost žaluzie. Lamely žaluzie jsou tvořeny o šířkách 35
mm, 25 mm a 16 mm. Z několika desítek barev můžete vybírat lamely, včetně pastelových a
imitací dřeva. Komponenty žaluzie lze barevně sladit s lamelou a horním nosníkem o
rozměrech 25 x 25 mm. Žaluzii lze ovládat řetízkem, který umožňuje naklápění a vytahování
lamel. Tyto hliníkové žaluzie mohou být ovládány i motorickým pohonem a dálkovým
ovládáním. Poplastovaným ocelovým lankem je zajištěno boční vedení. Vlastnosti a
variabilita žaluzie Monokomando umožňují montáž do všech tvarů a typů oken, kromě
střešních oken a šikmin.
Montáž - na okenní křídlo, na stěnu, na strop či do okenního výklenku
Mezní rozměry
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INT 35
INT 35 je žaluzie určená pro umístění v interiéru a slouží především k zastínění větších ploch.
Žaluzie je vhodná i tam, kde by u jiných, subtilnějších typů žaluzií mohlo docházet k
mechanickému poškození lamel. Tuto žaluzii lze využít i pro přepažení větších prostor
místnosti. Hliníková žaluzie je tvořena lamelami o šířce 35 mm. Ocelový horní profil 40 x 40
mm, povrchově upravený pozinkováním a emailováním, stejně jako spodní profil. Horní i
spodní profil je dodáván v bílé barvě. Navíječ ložisek a kolečka jsou zhotoveny z vysoce
kvalitního plastového materiálu, zajišťující hladký a bezhlučný provoz. V nabídce naleznete
několik možností ovládání a to nekonečnou šňůrou, klikou nebo motorem. Vlastnosti a
variabilita žaluzie INT 35 umožňují montáž do všech typů oken, kromě střešních oken a
šikmin.
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Montáž - do okenního křídla, na stěnu, na strop, do výklenku
Mezní rozměry

INT 50
INT 50 je žaluzie určená k zastínění větších ploch v interiéru. Vhodné využití najde i tam, kde
by u jiných, subtilnějších typů žaluzií, mohlo docházet k mechanickému poškození lamel.
Hliníková žaluzie je tvořena lamelami o šířce 50 mm. Ocelový horní profil 40 x 40 mm,
povrchově upravený pozinkováním a emailováním, stejně jako spodní profil. Horní či spodní
profil je dodáván v bílé barvě. Navíječ ložisek a kolečka jsou zhotoveny z vysoce kvalitního
plastového materiálu, zajišťující hladký a bezhlučný provoz. V nabídce naleznete několik
možností ovládání a to nekonečnou šňůrou, klikou nebo motorem.
Vlastnosti a variabilita žaluzie INT 50 umožňují montáž do všech typů oken, kromě šikmin a
střešních oken.
Montáž - do okenního křídla, na stěnu, na strop, do výklenku.

Mezní rozněry
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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
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Smoove origin RTS - Mechanické ovládání
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.
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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.

