APSAUGINĖS
ŽALIUZĖS

APSAUGINĖS

Papildomas
privatumas ir izoliacija

Apsauginės žaliuzės - modernus eksterjero sprendimas, norintiems apsaugoti pirmuosiuose
aukštuose esančio būsto langus ar komercinių patalpų (salono, parduotuvės) vitrinas.
Apsauginės žaliuzės padeda apsisaugoti nuo vagių, stipraus vėjo, lietaus, saulės spindulių
ar triukšmo, tačiau ir padės padidinti bendrą pastato energinį efektyvumą. Šios žaliuzės
sutaupo šilumos šaltojo sezono metu, o šiltuoju palaiko vėsesnę patalpos temperatūrą
šiltuoju sezonu. Pagamintos iš kokybiško aliuminio, apsauginės žaliuzės – tai estetiška ir
funkcionali apsauga. Profiliai pasižymi itin geromis atsparumo savybėmis tiek dilimui, tiek
atmosferos poveikiui.

Naudojami dviejų tipų aliumininiai profiliai - klasikinis „šiltas“ su poliuretano užpildu ir
ektruduoto aliuminio - stiprus ir ilgaamžis.

Gaminiu techninės charakteristikos
Profilis
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Storis, mm

8,5

9,00

8,5

11

19,00

Aukštis, mm

39

44

45

55

77

Svoris, kg/m

0,082

0,276

0,091

0,141

0,357

Svoris, kg/m²

2,1

6,27

2,02

2,6

4,64

Maks.žal.plotis, m

2,87*

4,26*

2,97*

4,31*

5*

Maks.žal.plotis, m²

6,3

12,78

6,4

10,8

16,00

Spalvos

01, 03, 04, 08,
09, 13, 19

01, 03, 04, 09,
08, 13

01, 03, 04, 08,
09, 13, 19

01, 03, 04, 09,
08, 13, 19

01, 03, 04, 09,
08, 13

*esant ne stipresniam nei 1 klasės vėjui (10,6 m/s), pagal EN13659 klasifikaciją

Mechanizmo spalva
(dėžė, kreipiančiosios, apatinis profilis, šarvas)
Balta (01)

Pilka (03)

Antracito (13)

Smėlio (04)

Sidabro (08)

Auksinis ąžuolas (19)

Ruda (09)

Va l d y ma s
Ranka

Automatika

APSAUGINĖS
PRIEŠGAISRINĖS

Apsauga nuo
ugnies

Tai apsauginės žaliuzės, atitinkančios priešgaisrinio El 60 standarto
reikalavimus. Šis standartas užtikrina, kad priešgaisrinės apsauginės
žaliuzės 60 ar daugiau minučių sulaikytų ugnies plitimą gaisro atveju. Tai
svarbu, kad būtų galimybė efektyviai evakuoti žmones ir išsaugoti turtą.
Gaminys atitinka EN 13241 ir 16034 standartus.
Techninės savybės
Profiliai užtikrina maksimalų atsparumą liepsnai ir karščiui.
Karštai cinkuoto plieno kreipiančiosios.
Gaminys gali nusileisti žemyn net dingus elektros maitinimui.
Nusileidimo greitis: 10 – 15 cm/s.
Galimybė dažyti pagal RAL spalvas.

APSAUGINĖS
PRIEŠĮSILAUŽIMINĖS

Apsauga jūsų
turtui

Priešįsilaužiminės žaliuzės – patikima apsauga nuo vagių, stipraus vėjo, lietaus, saulės
spindulių ar triukšmo. Šios žaliuzės padės padidinti bendrą pastato energinį efektyvumą,
kadangi jų dėka padidinama bendra lango šiluminė varža.
Aliuminės apsauginės žaliuzės su aukšta priešįsilaužimine klase (RC3 pagal EN1627
standartą). Sistema sukurta užtikrinti aukštą apsaugos lygį to reikalaujantiems
objektams (bankai, papuošalų parduotuvės ir pan.).
Gaminiui yra atlikti testai pagal šias
saugumo charakteristikas
Atsparumas statinėms apkrovoms.
Atsparumas dinaminėms apkrovoms.
Atsparumas laužimui, naudojant tam skirtus įrankius (laužtuvas, kaltas, metalo
pjūklas, kūjis).
Nusileidimo greitis: 10 – 15 cm/s.

Techninės sistemos charakteristikos
Maks. angos plotis – 3 m.
Maks. angos aukštis – 3 m.
Min. angos plotis – 0,875 m.
Elektros varikliai – SOMFY (standartiniai arba NHK).
Galimos spalvos – 101 (balta), 102 (ruda), 103 (pilka), 104 (smėlio), 108 (sidabro).

