
poz. Názov

1 montážna skrinka

2 skrutka

3 horný nosník

4 ovládajúci drôt

5 roľnička rebríka

6 ložisko

7 brzda

8 automat

9 záslepka horného nosníka

10 klips na prvú lamelu

11 tyčka

12 šnúrka

13 lamela 25mm

14 spodná lišta

15 ozdobná koncovka

16 šnúrka

17 záslepka rebríka

18 rebrík

19 spodný fi x

20 spodný fi x

21 ozdobná lišta

22 úchytka ozdobnej lišty

Bambusová žalúzia Bambus Classic 25

Interiérová bambusová žalúzia - použitie do všetkých typov 
okien, obsluha za pomoci šnúrky a voľnevisiacej tyčky vyvedenej 
z prednej časti horného nosníka.
Žalúzia sa vyrába v systéme horného nosníka 25x25.
Textílie a krycia lišta horného nosníka sa vyrábajú v tom istom 
farebnom odtieni.
Farebné prevedenie lamiel -viď.leták bambusových žalúzií

25x25

 šírka /mm/ hrúbka /mm/ 

lamela 25 mm 25 1,5

vlastnosti lamiel: zmena tvaru v závislosti na zmene 
teploty pri vlhkosti 65% z 20-35° za 4 hod

dľžka šírka hrúbka

0,01% 0,27% 0,23%

zmena tvaru pri ponorení do vody na 24 hod

dľžka šírka hrúbka

0,11% 0,86% 1,86%

maximálne rozmery žalúzií 

šírka hrúbka

lamela 25 mm 1800 2000

20 Žalúzie horizontálne



Bambusová žalúzia Bambus Classic 50 58x38

poz. Názov

1 ozdobná lišta

2 úchyt ozdobnej lišty

3 montážna skrinka

4 ložiskový komplet

5 ložiskový komplet

6 naklápač

7 ovládací drôt

8 horný nosník

9 ložisko

10 lamela 50 mm

11 skrutka

Interiérová bambusová žalúzia - použitie do všetkých typov 
okien.

- Obsluha je za pomoci šnúrky a voľnevisiacej tyčky vyvedenej 
z prednej časti horného nosníka /STANDARD I/ alebo

- za pomoci ovládajúcich šnúriek zaručujúcich zdvíhanie, 
spúšťanie a sklápanie žalúzie / STANDARD II/. 

Žalúzia sa vyrába v systéme horného nosníka 58x38
Textílie a krycia lišta horného nosníka sa vyrábajú v tom istom 
farebnom odtieni.

Farebné prevedenie lamiel -viď.leták bambusových žalúzií

12 horný úchyt

13 roľnička rebríka

14 ložisko

15 brzda

16 klips na prvú lamelu

17 brzda

18 šnúrka

19 spodná lišta

20 ozdobná koncovka

21 rebrík

22 záslepka rebríka

 šírka /mm/ hrúbka /mm/ 

lamela 50 mm 50 1,8

vlastnosti lamiel: zmena tvaru v závislosti na zmene 
teploty pri vlhkosti 65% z 20-35° za 4 hod 

dľžka šírka hrúbka

0,01% 0,27% 0,23%

zmena tvaru pri ponorení do vody na 24 hod

dľžka šírka hrúbka

0,11% 0,86% 1,86%

maximálne rozmery žalúzií 

šírka hrúbka

lamela 50 mm 2400 3000

21Žalúzie horizontálne



poz. Názov

1 ozdobná lišta 

2 skrutka

3 konzolka pravá

4 horný nosník

5 ovládací drôt

6 lamela 25mm

7 ložisko

8 roľnička rebríka

9 brzda

10 automat

11 konzolka ľavá

Bambusová žalúzia Bambus NEW Design 25

Interiérová bambusová žalúzia - použitie do všetkých typov 
okien, obsluha za pomoci šnúrky a voľnevisiacej tyčky vyvedenej 
z prednej časti horného nosníka.  Žalúzia sa vyrába v systéme 
horného nosníka 25x25. Žalúzia sa montuje do výklenku. Fareb-
né prevedenie lamiel -viď.v letáku bambusových žalúzií.

25x25

12 klips na prvú lamelu

13 tyčka

14 spodná lišta

15 spodný fi x

16 spodný fi x

17 plochý fi x PVC

18 ozdobná koncovka

19 šnúrka

20 rebrík

21 záslepka rebríka

22 fi x

23 silon

 šírka /mm/ hrúbka /mm/ 

lamela 25 mm 25 1,5

vlastnosti lamiel: zmena tvaru v závislosti na zmene 
teploty pri vlhkosti 65% z 20-35° za 4 hod 

dľžka šírka hrúbka

0,01% 0,27% 0,23%

zmena tvaru pri ponorení do vody na 24 hod

dľžka šírka hrúbka

0,11% 0,86% 1,86%

maximálne rozmery žalúzií 

šírka /mm/ hrúbka /mm/

lamela 25 mm 1800 2000

22 Žalúzie horizontálne



Bambusová žalúzia Bambus Venus 25 25x25

Interiérová bambusová žalúzia Venus s lamelou 25mm - použitie 
do všetkých typov okien, obsluha za pomoci retiazkového me-
chanizmu. V tejto verzii žalúzií Venus sú dostupné všetky farby 
horného nosníka a spodného závažia /viď.tabuľa/
Žalúzia sa vyrába v systéme horného nosníka Venus - vnútorný 
rozmer 25x25.

poz. Názov

1 bočná krytka

2 upevňujúca doštička

3 skrutka 3x16

4 horný oceľový nosník

5 6-hranný ovládací drôt

6 bambusová lamela 25mm

7 ložisko

8 roľnička do ložiska

9 ovládacia páska

10 ozubené koleso

11 ozubené koleso

12 vedenie silonu v hornom nosníku 

13 korpus ovládacie mechanizmu

14 upevňujúca došťička

15 bočná krytka

16 klips na prvú lamelu 

17 retiazka

18 spojka retiazky

19 brzda retiazky

20 brzda retiazky

21 očko PVC

22 záslepka spodného závažia

23 hríbik ISO

24 silon 0,7

25 fi xácia rebríka

26 rebrík 25x22

27 spodné závažie typ C

28 regulátor pásky

29 regulátor pásky

farebné prevedenie nosníkov

najbližšia RAL názov

RAL 9003 biela

RAL 8017 hnedá

RAL 9006 strieborná

BECKERS 1101 béžová

RENOLIT 3118076 svetlý dub /renolit/

RENOLIT 2052089 tmavý dub /renolit/

RENOLIT 2178001 zlatý dub /renolit/

RENOLIT 3152009 čerešňa /renolit/

RENOLIT 2065021 mahagón /renolit/

max.šírka max.výška min.šírka

1800 2000 240

23Žalúzie horizontálne



D D  - skupina výrobkov DREVOLUX
D 27 27  - šírka lamely 27 mm
D 27 L P, Ľ  - orientácia ovládania
D 27 L V V  - vodiace nite

DREVOLUX

DREVOLUX
drevené horizontálne žalúzie D27

Drevené horizontálne žalúzie DREVOLUX 27 predstavujú 
luxusný výrobok z prírodných materiálov, vhodný ako doplnok 
náročných interiérov. Žalúzie sú vhodné pre všetky typy 
okenných konštrukcií, zvlášť pre drevené okná a plastové 
okná s drevoimitačnou fóliou.

Farebné prevedenie natural buk čerešňa mahagón
503

Rozmery šírka (cm) Výška (cm) Plocha (m2)

číslo 500 501 502

minimálna 30 30 -
maximálna 180 270 2,5



axonometria

DREVOLUX

Žalúzie DREVOLUX 27

Drevené horizontálne žalúzie DREVOLUX 27 predstavujú luxusný výrobok z prírod-ných 
materiálov, vhodný ako doplnok náročných interiérov. Žalúzie sú vhodné pre všetky 
typy okenných konštrukcií, zvlášť pre drevené okná a plastové okná s drevoimitačnou 
fóliou.

Žalúzie DREVOLUX 27



Popis výrobku

horný nosník  - horný nosník železný (Fe) valcovaný profil s drevoimitačnou 
   povrchovou úpravou v 4 odtieňoch

krycí profil  - drevený tvarovaný profil s povrchovou úpravou v 4 odtieňoch

spodný nosník  - drevený tvarovaný profil s povrchovou úpravou v 4 odtieňoch

lamely  - drevený profil s povrchovou úpravou v 4 odtieňoch

rebrík,  - vysoko kvalitná textília s dlhou životnosťou, v 4 farbách
šnúra

DREVOLUX




