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A zsaluzla, a tökéletes külső  árnyékoló ás a modern deslgn ötvözete mivel esztétikus és 
könnyen kezelhető . 
Ügyfelelnk három típusú zsaluzia közül választhatnak: sodronyköteles, sínes ás 
redőnytokos. 
Rozsdamentes anyagból készülnek, m űködésük extrém időjárási körülmények között Is 
tökéletes. Széles lamellái a nap bármely szakában gondoskodnak a helyiség megfelel ő  
fényvlszonyairól, választható peremezett, peremezetlen és Z lamellák közül. További 
előnye, hogy vád a nemkívánatos tekintetektől, de ugyanakkor szabad kilátást Is 
biztosít. A gazdag színvilágnak köszönhet ően, kitűnően Illeszkedik a homlokzathoz, a 
lakás dísz(tőelemévé válik. Alumínium lamellái színtartóak valamint UV álló felületi 
lakozással készülnek, ezáltal hosszú élet űek, kiváló hőszigetelést biztosítanak. 
Szabályozható a fényerősség, a lamellák dőlésszögét kurblis illetve motoros vezérléssei 
változtathatjuk és ugyanezen kezel őkkel lehet felhúzni Is. A külső  lamellás árnyékolók 
speciális geometriával rendelkeznek, ezáltal egy magasabb stabilitást kínálnak a 
különösen erős igénybevételeknek, mint például a szál. 
Új épületeknél célszerű  a zsaluzla helyét előre kialakítani, besüllyesztve a homlokzai 
síkjába, vakolható, színezhető  kötényfallal takarva. 
Az épület homlokzatával a lamellák szín űkkel harmonizálhatnak vagy épp ellenkez őleg 
kontrasztot képezhetnek. Régi épületeknél illetve homlokzatra er ősítéskor külső  
védőlemezzel vagy védőbutkolattal szereljük fel a zsaluziát, ami mögé felhúzott 
állapotban az összegy űjtött lamellaköteg elrejthet ő . 
Kézi működtetéskor az épület falán vagy a nyílászáró tokján átvezetett kardáncsuklós 
forgatókarral lehet leereszteni ás forgatni a zsaluzla lamelláit. A lamellák 80-90 mm 
szélességben ás nagy méretekben is rendelhető . 

Cégünk a SOMFY automatikák segítségével minden típusú árnyékoló távirányítását, 
automatikus és előre beprogramozott mozgatását megoldja. 
Kínálatunk bármilyen igényhez pes alkalmazkodni, a SOMFY motorok általában 
minden típusú redőny, belső  árnyékoló, napellenző, valamint garázskapukhoz 
alkalmazhatóak. 
A gyártó 30 éves fejlesztési ás kutatási tapasztalata teljes megbízhatóságot, könnyű  
használatot, ás hosszú élettartamot biztosít, termékeinket az esztétikus küls ő, 
egyszerű  forma ás egyértelm ű  nyomógombkiosztás jellemzi. 
- Mobil megoldások: 

egy és négycsatornás, kézi ás kulcstartós távlrányítók 
- Falra szerelhető  megoldások: 

központi vezérlőegység, minden redőnyt egyszerre mozgat. 
- Programozható automata rendszerek: 

programozható időkapcsolók, szél- ás fényérzékel ők 
- Távirányítók bel- ás kültéri használatra 
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A redőnyök motorizálása nem csak kényelmi szempontokat szolgál, hanem- nagyobb 
méretű  redőny esetén elengedhetetlen. 
A Somfy rendszernek köszönhet ően a redőriyelt akár egyszerre tudja nyitni észámi, így 
otthona még biztonságosabbá válik. 
Két típusú motoros megoldást ajánlunk: vezetékes ás vezeték nélküli. 
- Vezetékes megoldás esetén a motor ás a vezérlések között vezeték kiépítésére van 
szükség. Ha központi vezérlő  egységet szeretnének, akkor minden motort egymással 
össze kell kötni. 
- A vezeték nélküli Radio Technology Somfy rádiós vezérlésű  rendszernél csak a motort 
kell a 230V-os hálózatra kötni. 
A rádiós rendszer faivésés és vezeték nélkül egyszer űen és gyorsan telepíthető, ás a 
rádiós távirányító használata nagyobb kényelem ás komfortérzetet nyújt. 
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