
Bambusové žaluzie dodávají interiéru teplo přírodního materiálu.
Lamely mají ve srovnání se dřevem menší tloušťku, 

a díky tomu i menší nábal ve staženém stavu.

Typ EURO 25 a BAMBUS  25 je vhodný pro montáž na okenní křídlo.

EURO 25
BAMBUS 25

t o  n e j l e p š í  p o d  s l u n c e m

Vyrábíme Vaše žaluzie ...

EURO 25, BAMBUS 25
Vnitřní žaluzie



Obchodní partner:

Pro bližší informace o produktech značky CLIMAX kontaktujte nejbližšího 

obchodního partnera CLIMAX nebo navštivte www.climax.cz

Interiérová žaluzie s bambusovou lamelou typ EURO 25, BAMBUS 25

Vyobrazení výrobku

Technické údaje

Popis

Žaluzie:
• montáž na křídlo okna
• vhodná do všech typů oken (mimo střešních)
• možnost překrytí horního nosiče RONDO lištou
 s různou povrchovou úpravou
• BAMBUS 25 lze dodat i v šikmém provedení
•  může být vybavena ochrannými prvky pro bezpečnost   
 dětí zamezující uškrcení dítěte

Ostatní komponenty:
• barevně sladěny s horním nosičem a lamelou
• boční vedení (silon nebo ocelové lanko) nebo 
 bez bočního vedení

Lamela:
• bambusová, šíře 25 mm
• výběr z několika odstínů

Ovládání ruční:
• EURO 25 - řetízek (plast nebo kov)
• BAMBUS 25 - bambusová tyčka a provázek s brzdou

Ovládání motorické:
• EURO 25 - elektromotor 24 V, ovládaný vypínačem, 
 řídícím systémem nebo dálkovým ovládáním
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Žaluzie EURO 25 s RONDO lištou Žaluzie BAMBUS 25

řetízek řetízek tyčka a provázek s brzdou

Žaluzie EURO 25 

Mezní rozměry

Typ žaluzie
Šířka [cm] Výška [cm] Max.

plocha [m2]Min. Max. Max.

EURO 25 řetízek 50

198

300

3,6

EURO 25 motor Somfy J-101 50 300

EURO 25 motor Somfy J-101 + RTS*

62 120

64 200

67 300

EURO 25 motor Somfy LW 25 B83

55 120

59 200

67 300

EURO 25 motor Somfy (LW) 25 + RTS*

75 120

79 200

87 300

BAMBUS 25 36 300 3,5

* s integrovaným přijímačem DC RTS v nosiči


