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Általános információk

– beltéri felhasználásra
– lamella: 25 mm-es, vagy 16 mm-es méretben
– alapkivitel: fehér fejsín, záróléc és zsinórzat, lamella színe választható
– színazonos kivitel: fejsín, záróléc, zsinórzat, lamellák azonos színben (választható színek minta szerint)
– méretek megadásának sorrendje: szélesség x magasság
– garancia 1 év, rendeltetésszerű használat mellett (nem vonatkozik a helytelen felszerelésből adódó károkra)
– szállítási határidő: RELUXA, ISOLINE, ISOLINE ECO, ISOLINE LOCO, ISOLINE PRIM 2 hét; FARELUXÁK, FERDE RELUXÁK 3-5 hét

(teljes fényzárást nem biztosít)

Lamella színminta használata:

Lamellák lyukasztása:

alapkivitel fényzáró kivitel

Típusok:

A:

B:

C:

szín szám

lamella szélessége

adott színben választható fejsínek

RELUXA (hagyományos fejsínnel)
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ISOLINE ECO
ISOLINE LOCO
ISOLINE PRIM
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HAGYOMÁNYOS RELUXA

RELUXA hagyományos fejsínnel

Működtetés:

Alapkivitel:

Felár ellenében rendelhető:

Mérethatárok:

Reluxa szerelése:

Reluxa szerelése

fúrásmentes konzollal:

1. forgatópálcás billentés, zsinóros működtetés, szabadon függő vagy feszített

2. bowdenes billentés, zsinóros működtetés, szabadon függő vagy feszített

3. üveg közé szerelt („tessauer”): bowdenes billentés, zsinóros működtetés, szabadon függő vagy feszített

25 mm-es lamella, fehér fejsín, záróléc és zsinórzat, lamella színe választható

– 16 mm-es lamellák: 1, 58, 872, 17, 711, 713, 714, 700, 716, 9030s/b

– feláras lamellák: 780, 783, 1940, 8005, 8101, 8300, 8204, 8107

– perforált lamellák: PR1, PR285, PR61, PR103, PR58

– fautánzatú lamellák: W91, W92, W93, W94, W95, W96, W97, W98

– színazonos kivitel: fejsín, záróléc, zsinórzat, lamellák azonos színben (választható színek minta szerint)

– fényzáró kivitel: minimális fény jut át a lamellák között, mert zárt állapotban a lamellák takarják a lyukasztást (teljes fényzárást nem

biztosít)

– feszített kivitel

– ferde reluxa: 27x19 mm-es fejsínnel, sablon alapján készül!

– fúrásmentes konzol (ablakszárnyra történő szereléshez)

– szélesség: minimum 300 mm / maximum 2600 mm

– magasság: maximum 2200 mm

– maximum felület: 4 m2

19mm

25mm
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ISOLINE

23 mm

23 mm

46 mm

ISOLINE

ISOLINE ECO

ISOLINE LOCO

ISOLINE PRIM

FÉNYZÁRÓ KIVITELALAPKIVITEL

forgatópálcás
billentés

bowdenes
billentés

25,6 mm

42,5 mm

19,4 mm

takaróléc fejsínnel
azonos színben

25,6 mm

42,5 mm

19,4 mm

25,6 mm

42,5 mm

19,4 mm

FÉNYZÁRÓ KIVITELALAPKIVITEL

FÉNYZÁRÓ KIVITELALAPKIVITEL

FÉNYZÁRÓ KIVITELALAPKIVITEL
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ISOLINE

ISOLINE / ISOLINE ECO / ISOLINE LOCO / ISOLINE PRIM

Működtetés:

Alapkivitel:

Színazonos kivitel:

Fényzáró kivitel:

Felár ellenében rendelhető:

Mérethatárok:

Reluxák méretezése:

lamellák billentése és felhúzása gyöngylánccal – damilos feszítéssel készül

25 mm-es lamella, fehér fejsín, záróléc és felhúzó szalag, lamella színe választható

felár nélkül rendelhető

felár nélkül rendelhető, minimális fény jut át a lamellák között, mert zárt állapotban a lamellák takarják a lyukasztást
(teljes fényzárást nem biztosít)

– 16 mm-es lamellák: 1,58,872,17,711,713,714,700,716,9030s/b
– feláras lamellák: 780, 783, 1940, 8005, 8101, 8300, 8204, 8107
– perforált lamellával nem rendelhető
– fautánzatú lamellák: W91, W92, W93, W94, W95, W96, W97, W98
– fejsín alumíniumból (fejsín mintán AL jelölés)
– fejsín és záróléc renolit fóliázva
– fa fejsín és záróléc takaró

– szélesség: minimum 240 mm / maximum 2400 mm
– magasság: minimum 300 mm / maximum 2500 mm
– maximum felület: 2,4 m

ISOLINE, ISOLINE ECO, ISOLINE LOCO, ISOLINE PRIM reluxa szélességi és magassági méreteként az üvegszorító lécek közötti távolságot

kell megadni - ÜVEGMÉRET (B méret). Ha az üvegszorító léc mérete kisebb, mint 16 mm (A méret), a fejsín alá alátétek szerelése

szükséges.

2

Reluxák szerelése:

A < 14 mm - 1 pár alátét
A < 10 mm - 2 pár alátét

-  min. 16 mmA MÉRET

Illessze a reluxát az ablak felső részéhez

úgy, hogy az középen legyen. Helyezze a

csavarokat a már kifúrt lyukakba, és

végül húzza meg őket.

Fúrja ki a rögzítéshez szükséges lyukakat

az ablak alsó részébe (műanyagnál 2,4

mm, fánál 4 mm).

Húzza át a damilt a műanyag cöveken,

kössön csomót a végére. Helyezze a nyí-

lásba, és felfelé húzva feszítse meg a da-

milt, hogy a cövek befeszüljön a furatba.

Feszítse meg a damilt a felső kivezetésen

keresztül, majd rögzítse a műanyag

alkatrész ráhajtásával. A felesleges

damilt vágja le.

A kezelő oldalon csavarozza fel a

gyöngylánc rögzítőt és pattintsa fel a

csavartakarót.

Illessze helyére a műanyag végzárókat.

LOCO takaróléc szerelése:
A takarólécet lentről felfelé ráhelyezve pattintsa rá a műanyag végzárókra.
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FARELUXA

25 mm-es FARELUXA

50 mm-es FARELUXA

RETRO 50 mm-es FARELUXA

– 25x25 mm-es fejsín, fém

– fa takaró- és záróléc

– lamellák felhúzása zsinórral, billentése pálcával

10 cm-enként 1,5 cm + 5 cm fejsín

– szélesség: minimum 450 mm / maximum 2400 mm

– magasság: minimum 300 mm / maximum 3000 mm

– maximum felület: 4 m

– 50x50 mm-es fejsín, fém

– fa takaró- és záróléc

– lamellák felhúzása zsinórral, billentése zsinórral vagy pálcával (pálcával maximum 1500 mm szélességig)

10 cm-enként 1 cm + 8 cm fejsín

– szélesség: minimum 450 mm / maximum 2400 mm

– magasság: minimum 500 mm / maximum 3000 mm

– maximum felület: 4 m

– fa fejsín és záróléc lamellákkal azonos színben

– lamellák felhúzása és billentése zsinórral

– lamellák mozgatásához használt heveder választható színben

10 cm-enként 1 cm + 8 cm fejsín

– szélesség: minimum 450 mm / maximum 2400 mm

– magasság: minimum 500 mm / maximum 3000 mm

– maximum felület: 4 m

Gyűjtés helyigénye:

Mérethatárok:

Gyűjtés helyigénye:

Mérethatárok:

Gyűjtés helyigénye:

Mérethatárok:

FARELUXA szerelése:

2

2

2

A fából készült lamella természetes alapanyaga miatt rostelhajlás, különböző színű rostok, különböző faerezet előfordulhat.

Ez a fa adottsága, nem lehet reklamáció tárgya.

falraablakszárnyra mennyezetre

RETRO mennyezetreRETRO falra
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– megrendeléseket megrendelőlapon kérjük leadni

– minimális számlázási méret: 1 m / 1 m2

ISOLINE RELUXA

FARELUXA

alapkivitel (25 mm-es lamella, fehér fejsín, záróléc és felhúzó szalag, lamella színe választható)

fejsín alumíniumból (fejsín mintán AL jelölés):

fejsín renolit fóliázva:

fejsín és záróléc renolit fóliázva:

LOCO takaró profil renolit fóliázva (fejsín fóliázása külön hozzáadódik):

fa fejsín takaróléc:

fa fejsín és záróléc takaró:

ISOLINE gyöngyláncos működtetés, damilos feszítés:

ISOLINE ECO zsinóros működtetés, forgatópálcás kezelő, damilos feszítés:

ISOLINE LOCO gyöngyláncos működtetés, damilos feszítés, íves takaróprofil a fejsínen:

ISOLINE PRIM gyöngyláncos működtetés, damilos feszítés, íves fejsín:

színazonos kivitel:

fényzáró kivitel:

16 mm-es lamellák:

feláras lamellák:

fautánzatú lamellák:

alapkivitel

25 mm-es FARELUXA

50 mm-es FARELUXA

RETRO 50 mm-es FARELUXA

:

:

:

feszített kivitel:

1,58,872,17,711,713,714,700,716,9030s/b

780, 783, 1940, 8005, 8101, 8300, 8204, 8107

W91, W92, W93, W94, W95, W96, W97, W98

8 100 Ft/m

8 520 Ft/m

8 520 Ft/m

8 920 Ft/m

felár nélkül rendelhető

felár nélkül rendelhető

+ 2 280 Ft/m

+ 2 020 Ft/m

+ 4 460 Ft/m

+ 2 700 Ft/m

+ 2 260 Ft/m

+ 3 680 Ft/m

+ 2 080 Ft/m

+ 1 220 Ft/m

+ 3 640 Ft/m

2

2

2

2

2

2

2

17 600 Ft/m

20 400 Ft/m

25 100 Ft/m

felár nélkül rendelhető

2

2
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RELUXA hagyományos fejsínnel (forgató pálcás, vagy bowdenes működtetés)

alapkivitel (25 mm-es lamella, fehér fejsín, záróléc, zsinórzat, lamella színe választható):

16 mm-es lamellák:

feláras lamellák:

perforált lamellák:

fautánzatú lamellák:

színazonos kivitel:

fényzáró kivitel

feszített kivitel (damil szállal)

ferde reluxa (m ár + darabár)

fúrásmentes konzol reluxához

fúrásmentes konzol reluxa alsósúlyhoz (mágneses)

2

1,58,872,17,711,713,714,700,716,9030s/b

780, 783, 1940, 8005, 8101, 8300, 8204, 8107

PR1, PR285, PR61, PR103, Pr58

W91, W92, W93, W94, W95, W96, W97, W98

fejsín, záróléc, zsinórzat, lamellák azonos színben (minta szerint)

5 680 Ft/m

+ 2 280 Ft/m

+ 2 020 Ft/m

+ 2 020 Ft/m

+ 4 460 Ft/m

+ 360 Ft/m

+ 820 Ft/m

+ 820 Ft/m

+ 3 240 Ft/m + 12 160 Ft/db

1 780 Ft/pár

1 780 Ft/pár

2

2

2

2

2

2

2

2

2
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ferde / egyedi alakú reluxa méretének számítása: fejsín hossza x maximum magassággal

ISOLINE / ISOLINE ECO / ISOLINE LOCO / ISOLINE PRIM perforált lamellával nem rendelhető!

A takaróléc és a mozgatópálca árát a m ár tartalmazza!

25 mm-es FARELUXA / 50 mm-es FARELUXA / RETRO FARELUXA / ferde, íves kivitelben nem rendelhető!

2


