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ŻALUZJE FASADOWE

UNIWERSALNA SKRZYNKA

ZF3000, ZF 3000-BX

Trzy wysokości skrzynek
Wielkości skrzynek 250 mm 300 mm oraz 350 mm
zaprojektowano, tak aby optymalnie pomieścić
pakiet żaluzji fasadowych z zachowaniem jednej
uniwersalnej głębokości 148 mm.

Zastanawiasz się jaką głębokość skrzynki zastosować? ZF3000-BX
dysponuje jedną głębokością uniwersalną dla każdego typu lameli
żaluzji fasadowej. Głębokość 148 mm pozwala na idealne wkomponowanie skrzynki w dociepleniu budynku.

ODLEWANY BOK ALUMINIOWY
oraz EKSTRUDOWANE PROFILE
Dzięki odlewanym bokom oraz ekstrudowanym profilom
system wyróżnia się dużą sztywnością oraz dobrze spasowanymi elementami.

DWA WARIANTY SKRZYNKI POD ZABUDOWę
Skrzynka została zaprojektowana tak, aby dać możliwość
zastosowania dodatkowej tylnej dwucentymetrowej izolacji skrzynki, w przypadku braku cofnięcia nadproża oraz
wersję, przylegającej bezpośrednio do muru w przypadku już docieplonego muru. Dla każdego z wariantów
przewidziano dedykowane prowadnice z dystansem lub
bez dystansu.

C80
ZF3000-BX Z MOSKITERĄ

WARIANT SKRZYNKI NA ELEWACJĘ

ŁATWY DOSTĘP DO SKRZYNKI

Dzięki specjalnie zaprojektowanemu ekstrudowanemu profilowi czołowemu, skrzynka może być
zamontowana na elewację. Opcja dostępna tylko w
skrzynce 250.

Każdy z wariantów skrzynki umożliwia otwarcie klapy
rewizyjnej od czoła skrzynki przed obróbką tynkarską.
Dzięki takiemu rozwiązaniu, wpięcie pakietu żaluzji lub
przeregulowanie pozycji krańcowych silnika, nie będzie
sprawiać trudności.

Jeżeli zdecydowano się na zakup ZF3000-BX bez moskitiery, to jeszcze
nic straconego, ponieważ skrzynkę zaprojektowano tak, aby móc w
dowolnym momencie dołożyć moskitierę. Niezależny system mocowania
wraz z prowadnicami pozwala na dołożenie moskitiery do już istniejącego
ZF3000-BX.

kolorystyka

biały
RAL 9016

beżowy
VSR 240

JASNY SZARY
RAL 7035

SREBRNY
RAL 9006

PROWADNICE ALUMINIOWE DO CAŁKOWITEJ
LUB CZĘŚCIOWEJ ZABUDWY
Ze
względu
na
różnorodność
projektów
wykończeniowych, prowadnice zostały zaprojektowane
tak, aby dawały gwarancję całkowitej zabudowy lub
do częściowej, dla podkreślenia estetyki kolorystycznej. Możliwość demontażu pakietu jest zagwarantowana dzięki elastycznemu wkładowi PCV w wariancie
całkowitej zabudowy lub prowadnicy aluminiowej dla
częściowej zabudowy.

STALOWY
ANTRACYT
DB 703

oliwka
vsr 780

ANTRACYT
RAL 7016

BRĄZ
RAL 8014

CIEMNY
ANTRACYT
RAL 7021

Czarny
RAL 9005

szare
aluminium
ral 9007
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ZF3000, ZF 3000-BX
Dotychczasowy system żaluzji fasadowych będący nowoczesnym i eleganckim produktem zmieniającym charakter
budynku, nadawał mu ciekawszy i nowoczesny wygląd, ale niósł za sobą sporą trudność w montażu. Rozwijając
produkt i wsłuchując się w oczekiwania klientów, wprowadzamy system ZF3000-BX będący systemowym rozwiązaniem
kompletnie zmontowanej skrzynki żaluzji osadzanej na prowadnicach aluminiowych. Tym samym, zwiększa się
estetyka wykonania skrzynek do żaluzji. Dzięki odlewom boków aluminiowych wyróżniamy się na tle konkurencji.
W zestawieniu z solidnie wykonanymi, tłoczonymi profilami skrzynki oraz dedykowanymi prowadnicAmI do całkowitej lub częściowej zabudowy, stworzony został system o szybkim i wygodnym montażu. Trzy wysokości skrzynki,
przy jednej głębokości, gwarantują uniwersalność stosowanych profili żaluzji fasadowych. Specjalnie zaprojektowane prowadnice zapewniają funkcjonowanie lameli C80 lub Z90 wraz z opcjonalną moskitierą. Ogromną zaletą
naszego rozwiązania jest niezależny system moskitiery, który w dowolnym momencie może zostać dołożony do
już zamontowanej skrzynki żaluzji fasadowej. ZF3000-BX został stworzony, aby montaż przebiegał bardzo sprawnie,
a estetyka wykonania była na jeszcze wyższym poziomie niż dotychczas spotykana na rynku. Żaluzje fasadowe
ZF3000 w systemowej skrzynce ZF3000 -BX jeszcze bardziej chronią wnętrze budynku przed nadmiernym jego
nasłonecznieniem, zapewniając skuteczną barierę, pozwalającą utrzymać stabilną temperaturę w pomieszczeniu.
Odpowiednie dopasowanie zaciemnienia wnętrza oraz przenikania ciepła daje nam regulacja kąta nachylenia lameli.
Dodatkowo skutecznie eliminują nadmierną ilość hałasu.
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