
Více informací naleznete na www.climax.cz

Váš CLIMAX partner: TRADIČNÍ A OBLÍBENÝ
ZPŮSOB STÍNĚNÍ
Vnitřní hliníkové žaluzie patří mezi nejpoužívanější varianty vnitřního stínění. 
Plynule regulují množství světla v interiéru. Chrání před sluncem  
i zvědavými pohledy sousedů. Hodí se téměř na jakýkoli typ okna.  
Lákají svou cenovou dostupností i jednoduchou údržbou.  
Vše na míru a se zárukou 4 let.

VNITŘNÍ ŽALUZIE

Údaje uvedené v tomto materiálu jsou čistě informativní.  
Pro další podrobnosti o možnostech provedení tohoto 
výrobku a dalších produktech firmy SERVIS CLIMAX a.s. 
kontaktujte našeho nejbližšího obchodního partnera. 
Kompletní nabídku, včetně technické podpory, naleznete  
na internetových stránkách www.climax.cz
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• vhodné pro byty, rodinné domy, kanceláře, restaurace či banky
• vybírat lze z různých barev či imitací dřeva
• vyznačují se minimální údržbou

VNITŘNÍ ŽALUZIE  
CLIMAX

Typy vnitřních žaluzií 

Jednotlivé typy vnitřních žaluzií se na první pohled liší pouze maličkostmi,  
jako je např. tvar koncove hornícho profilu.

Možnosti montáže

Žaluzie Harmony a Super je možné instalovat jak na rám okna, tak do meziskelního prostoru. 
Ostatní žaluzie se montují na rám okna nebo do ostění nad oknem.

Typy lamel

Hliníkové lamely mají standardní šířku 25 mm.
U žaluzie MONO SC a INT-35 pak mají lamely šířku 35 mm, 
v provedení INT-50 je lamela široká 50 mm.

Typy ovládání

Manuální – řetízkem, šňůrkou, bovdenem, táhlem.
U INT-50 je možnost ovládání také klikou.
Motorické – elektromotor 12 V/24 V s možností ovládání: 
• vypínačem
• řídicí automatikou
• dálkovým ovladačem

Dětská pojistka Chrání před sluncem  
a pohledy sousedů

Cenově dostupné stínění

MAX

SUPER

IDK

EKO

IDS

MONO SC

HARMONY

INT-35 / INT-50

Barevná provedení

Z naší široké nabídky barev a odstínů si vybere každý! 
Pokud si nejste jisti výběrem správné barvy, navštivte 
prodejnu některého z našich partnerů. Ukáží vám vzorníky 
barev a rádi vám s výběrem poradí.
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