
KOKA HORIZONTĀLĀS ŽALŪZIJAS 50MM

Ieteicamais
 5 m2

Max
2445 mm

Min
500 mm

Max
2500 mm

Min
600 mm

• Pieejami astoņi sletu toņi: 
 White, Black, Smoke Grey, Natural, Mahagony, Golden Oak, Walnut, 
 Cherry Wood
• Iespējamas divu veidu trepes: diega un lentas
• Lentām pieejami septiņi toņi: 
 balta, bēša, pelēka, okers, brūna, melna, divkrāsaina
• Augšējās alumīnija sliedes: 
 PE Pearl-balta, CA Camel-bēša, CL Cloud-pelēka, 
 RC Red Cherry-gaiši brūna, CH Chocolate-tumši brūna, 
 CC Charcoal-melna
• Pacelšanas un regulēšanas mehānismi atrodas pretējās pusēs.
• Žalūziju augšējā sliede tiek nosegta ar dekoratīvo karnīzi 
 (ja uzstāda loga ailē, tad karnīze ir bez sānu malām, ja priekšā ailei, 
 tad ir ar sānu malām).
• Žalūziju iespējams montēt loga ailē, priekšā loga ailei un 
 pie griestiem.

Ir iespējama neliela toņu atšķirība no paraugu paletes

Mērīšana:
2. Žalūzija virs loga ailes
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Mēra ailes platumu un piskaita 
+5-10 cm, vai arī  palodzes 
platumu.

Mēra ailes augstumu un 
pieskaita +15-35cm 
(atkarībā no paceltas 
žalūzijas biezuma)

3. Žalūzija pie griestiem
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Mēra ailes platumu un 
pieskaita +5-10cm vai arī 
mēra palodzes platumu.

Mēra no griestiem līdz palodzei.

1. Loga ailē
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Mēra ailes platumu trīs vietās 
(augšā, vidū, apakšā ) un no 
mazākā izmēra atņem -2cm.

Mēra abas ailes malas un uzrāda 
lielāko augstuma izmēru.

Svarīgi ievērot, lai logu rokturi netraucētu žalūzijas darbībai, kā arī 
žalūzija savilktā veidā netraucētu loga atvēršanu. Iemontējot 
žalūziju loga ailē jābūt pietiekošai vietai starp loga vērtni un 
ailes augšējo malu.

Ja žalūzijas izmērs precīzi nedalās ar trepes soli 
(diega trepei 44.4mm, lentas trepei 41.5mm), tad žalūzija būs garāka 
par doto izmēru.
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Žalūzijas augstums Paceltas žalūzijas biezums kopā ar sliedi
  ar lentu ar diegu  
 500 130  120
 1000 185 160
 1500 235 210
 2000 80 245
 2500 330 285

Augšējā sliede Apakšējā sliede


