
Řešení venkovních žaluzií v moderním designu
nejpoužívanější venkovní zastínění současnosti

Český výrobek špičkové kvality
záruka, servis a zázemí stabilní společnosti na trhu

Výrazná úspora energie
žaluzie výrazně sníží náklady na klimatizování budov

Ruční i elektrické ovládání žaluzií
plynulé natáčení lamel

Doplněk zabezpečení Vašeho domova
díky automatizaci žaluzií „jste stále doma“

Vhodné pro novostavby i dodatečnou montáž
precizní provedení a dlouhá životnost

Nechte slunce

a žár před okny !

Venkovní žaluzie

jsou velmi účinné 

venkovní zastínění

současnosti.

Díky žaluziím 

zachytíte sluneční 

svit před vstupem 

do Vašeho domu.

Ochráníte tak 

Váš domov a jeho 

zařízení před 

nežádoucími 

účinky slunečního 

záření.

Elegantní vzhled 

dokonale „vyladí“ 

Váš dům.

Moderní design.

Venkovní žaluzie Lomax

Venkovní žaluzie Lomax C 80 a S 93
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Lamela C 80 − 3D pohled Lamela S 93 − 3D pohled

Antracit 7016 SBronz 780 SDark silver 9007Silver 9006
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Komfortní ovládání

Úspora energie

Prodlužte životnost svých žaluzií

Ochrana interiéru  vašeho domu

Vše, co potřebujete vědět o pohonech a řízení pro žaluzie

Motor elegantní a pohodlné řešení.

K ovládání žaluzie stačí pouze jeden stisk tlačítka 
na dálkovém ovladači nebo krátké pootočení ovlá-
dacím kolečkem!

Motorizované žaluzie neslouží jen jako designový 
prvek. Pokud jsou doplněny o čidla, která reagují 
na povětrnostní podmínky, mohou snižovat náklady 
na chlazení či vytápění budovy.

Díky větrnému čidlu jsou žaluzie chráněny před 
poškozením. Fouká-li příliš silný vítr, žaluzie se 
automaticky zatáhne a tím je chráněna před 
poškozením.

Ideální pro oboustranné ovládání aretace ve 
spodní poloze zámkem

PŘÍSLUŠENSTVÍ K ŽALUZIÍM
Motorové pohony SOMFY
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Jednoduchá elektroinstalace

Rychlá a snadná instalace

Bezpečný

Manuálně ovládané žaluzie mohou být dodatečně vybaveny motorovým 

pohonem, aniž by bylo nutné provádět zásadní změny v jejich konstrukci.

Proč zvolit pohon J4WT?

Pohony J4WT je možné zapojovat paralelně. Díky 
tomu můžete ovládat až 3 pohony jedním ovlada-
čem a nemusíte investovat své peníze do dalších 
elektronických zařízení, která jsou pro ovládání 
jiných pohonů nezbytná!

Pohon je dodáván přednastavený tak, aby jeho ve-
stavba do žaluzie byla co nejjednodušší. Nastavení 
koncových poloh pomocí nastavovacího kabelu
nebo pomocí dálkového ovladače ve spojení s přijí-
mačem Soliris Modulis Slim Receiver RTS.

Pohon J4WT chrání vaši žaluzii před poškozením. 
Pokud vám například do žaluzie nafouká sníh  
a změní se velikost balíku lamel, pohon žaluzii
nepoškodí díky bezpečnostnímu koncovému 
spínači. Ten je navíc funkční v obou směrech 
chodu.

PŘÍSLUŠENSTVÍ K ŽALUZIÍM

 Boční vedení v lanku

Dálkový ovladač 

Větrné čidlo Fasádní sluneční čidlo 

Interiérové sluneční čidlo

 Boční vedení v lištách
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