
16-kanalni daljinski
upravljalec za
upravljanje vseh
senčil ter tudi
garažnih vrat

PROTAL
Zunanje žaluzije
Protal so zunanje žaluzije najvišjega kakovostnega razreda v svetovnem merilu. Glavne 
prednosti teh žaluzij so ojačane lamele, kovinski mehanizem za nagibanje in upravljanje lamel, 
ki je skrit v vodilih ter varnostni sistem, ki preprečuje neželeno dvigovanje žaluzij, razbitje 
stekla ter vlamljanje v prostore za žaluzijami.  Vrhunska obdelava površin vseh komponent 
zagotavlja žaluziji Protal dolgo življenjsko dobo tudi v ekstremnih vremenskih razmerah.



Več o izdelku.

Sestava senčila:
• žaluzija je izdelana izključno iz kovinskih komponent
• mehanizem za upravljanje je popolnoma skrit v vodilih žaluzije
• nagibanje in upravljanje lamel žaluzije poteka prek nerjaveče verige (iz kroma in 

niklja), ki ima izjemno dolgo življenjsko dobo

Varnost:
• izvrsten mehanizem, ki preprečuje vlamljanje v prostore za žaluzijami
• žaluzija Protal je opremljena s posebnim zaklepom, ki preprečuje dvigovanje senčila 

in predstavlja dodatno oviro pri poskusu vloma

Ste vedeli, da zunanje žaluzije nudijo 
najboljšo zaščito pred soncem?
Zunanje žaluzije z lamelami absorbirajo presežke sončne toplote. Na ta način znatno 
pripomorejo k nižanju temperature notranjih prostorov brez uporabe klimatskih naprav. 
Do 8% otrok trpi za astmo ter celoletnim alergijskim  rinitisom in eden pogostih razlogov 
zanju je neprimerna oz. prekomerna uporaba klimatskih naprav.

Z uporabo zunanjih žaluzij boste torej ustvarili prijetno in zdravo 
okolje za svojo družino.

Mejne dimenzije:
• širina: min. = 65 cm, max. = 280 cm
• višina: min. = 75 cm, max. = 450 cm
• max. površina žaluzije je 9 m2

Upravljanje:
• žaluzija Protal je vodena izključno z elektromotorjem, upravljamo pa jo lahko prek 

stikala na steni, z daljinskim upravljalcem ter s časovnim ali svetlobnim senzorjem

Lamele:
• lamele v obliki črke U so izdelane iz debelejšega in močnejšega aluminija, kar žaluzijo 

uvršča v najvišji 6.  vetrni razred
• lamele opremljene z gumijastim tesnilom zagotavljajo tišje upravljanje  
• lamele so dobavljive v 22 standardnih barvah, zahvaljujoč dovršenemu mehanizmu 

žaluzije pa jih lahko preprosto menjamo

Dodatna oprema:
• zgornji nosilec žaluzije se s paketom lamel lahko popolnoma skrije v posebej 

oblikovano podometno masko; fasada tako obdrži svoj prvoten čist izgled brez 
kakršnih koli vidnih pritrditvenih elementov žaluzije
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