Žaliuzes

Vidaus žaliuzės

Horizontalios aliuminės žaliuzės
-

Užtikrina privatumą;
Reguliuoja šviesos intensyvumą;
Įgalina šviesą nukreipti į lubas arba grindis;
Atspindi žalingus saulės spindulius;

Plati mechanizmų ir juostų spalvų gama;
- Galimybė kombinuoti juostų spalvų derinius ir suteikti patalpai žaismingumo;
- Nebijo drėgmės, galima pritaikyti virtuvės ir vonios kambariui.

Horizontalių aliuminių žaliuzių techniniai duomenys
- Tvirtinimo variantai – prie pat stiklo tarp stiklajuosčių, ant lango rėmo arba tarp stiklų (seno
tipo langams).
- Žaliuzės gaminamos iš 16 mm, 25 mm ir 50mm pločio aliuminio juostų.
- Galimi valdymo variantai – grandinėle, lazdele ir virvele.
- Galimybė žaliuzę užfiksuoti pageidaujamame aukštyje.

- Galimybė pritaikyti varstomiems, atveriamiems langams.
- horizontali aliuminio žaliuzė gali būti pagaminta neribojant žaliuzės matmenų.

1/5

Žaliuzes

Medinės žaliuzės

Prabanga ir elegancija interjere.
Natūralios medienos gaminiai savo žvilgsniu bei buvimu sukuria klasikinio pasaulio įspūdį.
Horizontalios medinės žaliuzės sukuria prabanga dvelkiančią eleganciją interjere bei subtiliais
įspūdžiais įsilieja į patalpos erdvę. Horizontalios medinės žaliuzės siūlo plačią įvairovę
pasirinkimų svarbiems lango dekoravimo iššūkiams.Horizontalios medinės žaliuzės - natūralios
medienos gaminiai:
Papildo interjerą prabanga bei elegancija;
Užtikrina privatumą;
Reguliuoja šviesos intensyvumą;
Įgalina šviesą nukreipti į lubas arba grindis;
Atspindi žalingus saulės spindulius;
Plati mechanizmų ir juostų spalvų gama; (nuoroda į spalvų paletę)
Žaliuzių juostų tipai: lygaus paviršiaus arba su kirvarpų išgraužtų urvelių imitacija.
Galimybė kombinuoti juostų spalvų derinius ir suteikti patalpai žaismingumo.
Horizontalių medinių žaliuzių techniniai duomenys
Žaliuzių lentelės gamybos procese padengiamos trimis dažų ir lako sluoksniais: pirmame
sluoksnyje purškiamas pagrindas dažam, antrame – dažai, trečiame – lakas. Laku padengtos
lentelės apsaugomos nuo UV saulės spindulių;
Žaliuzės gaminamos iš 25 mm ir 50 mm pločio medinių juostų;
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Galimi valdymo variantai – lazdele ir/ar virvele;
Atskirais atvejais žaliuzes galima valdyti elektros varikliais.
Galimybė žaliuzę užfiksuoti pageidaujamame aukštyje;
Galimybė pritaikyti varstomiems, atveriamiems langams (tik 25 mm pločio juostų žaliuzėms).
Žaliuzių juostos gaminamos iš natūralios medienos, todėl nerekomenduojama pastarasias
pasirinkti virtuvės, vonios kambariui, pirties zonai.
Dėl temperatūrų kaitos nepatriame žaliuzes kabinti virš radiatoriaus.
Dėl savo konstrukcijos žaliuzės (net tuo atveju, kai jos uždarytos) visiškai neužtamsina patalpos
– juostelės tarpusavyje nepilnai susiglaudžia.

Galerija.
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Vertikalios žaliuzės

Žaliuzių juostų įvairovė bei optimalūs sprendimo variantai uždengiant didelius langus, vitrinas.
Moderniame interjere (ir eksterjere) ypač stilingai atrodo smulkiomis virvelinėmis žaliuzėmis
dekoruoti langai. Vertikalių žaliuzių asortimente esanti žaliuzių juostų spalvų bei raštų įvairovė
leidžia sukurti žaismingą bei netradicinį interjerą. Juostų spalvų pasirinkimas ir jų intensyvumas
ypač platus – nuo šviesiausių iki ryškiausių tonų.

Vertikalios žaliuzės
Tinkamos naudoti tiek biurų patalpoms, tiek gyvenamųjų namų interjerui;
Šviesos (saulės spindulių) intensyvumo reguliavimas;
Tinkamos patalpos erdvių atskyrimui, privatumo užtikrinimui bei nestandartinio tipo (pvz.:
trikampiams) langams;
Lengva priežiūra – juostos pagamintos iš impregnuotų, kietų, nerenkančių dulkių audinių;
Plati audinių raštų, spalvų, atspalvių gama;
Galimi kelių to paties ir/ar skirtingų audinių spalvų ar atspalvių juostų deriniai ant vienos
žaliuzės.
Vertikalių žaliuzių techniniai duomenys
Žaliuzes galima pritaikyti ant nevarstomo lango, trapeciniams langams, nišoje, ant nišos (prie
sienos) arba prie lubų;
Žaliuzės gaminamos iš 89 mm, 127 mm ir 250 mm pločio juostų;
Žaliuzių valdymas – grandinėle ir virvele;
Galimybė žaliuzės juostas reguliuoti pagal poreikius – nustatyti juostų pasisukimo kampą ir
juostų vietą (juostas nustumti į kraštus arba į lango centrą);
Pasirinkus tam tikrą juostų rūšį žaliuzės gali būti pritaikomos drėgnoms patalpoms.
Vertikalių žaliuzių juostos gali būti pagamintos iš plonyčių juostelių, kurios vadinasi virvelinėmis
žaliuzėmis. Virvelinės vertikaliosios žaliuzės gaminamos vertikalių žaliuzių principu. Virvelinės
žaliuzės patalpoje sukurs žaismingą efektą, kadangi yra galimybė derinti įvairių spalvų juostas.
Vienoje žaliuzėje gali vyrauti kelių atspalvių žaliuzių juostos puikia derančios prie patalpos
interjero.
Vertikalių žaliuzių juostos gali būti pagamintos 250 mm pločio. 250 mm žaliuzių juostų
audiniuose žaliuzių audinių kūrėjams atsirado puiki galimybė derinti įvairių raštų kombinacjas.
Žaliuzės su 250 mm juostomis yra tarpinis variantas tarp panelinės žaliuzės ir klasikinės
vertikaliosios žaliuzės (89 mm ir 127 mm juostų plotis).
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Galerija.
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