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3 najdôležitejšie informácie
o vonkajších žalúziach
Premýšľate nad nákupom predokenných žalúzií a stále
váhate, či stojí tento výdavok za to a nie sú to len vyhodené
peniaze? Nesplnia rovnaký účel napríklad aj obyčajné
horizontálne žalúzie? Alebo sa len nevyznáte v typoch a
potrebujete si ujasniť ešte pár dodatočných informácií?
Potom sme tu pre vás pripravili tento E-book, v ktorom sa
dozviete všetko dôležité.
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Vymeranie a montáž vonkajšej žalúzie s purenitovým boxom
Vymeranie a montáž purenitového boxu s PIR izoláciou
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1. Výhody vonkajších žalúzií
Efektívny tieniaci prvok
Vonkajšie žalúzie sú vzhľadom k tvarom lamiel a ich domykaniu
spoľahlivou tieniacou technikou, vďaka ktorej dosiahnete v miestnosti
optimálne zatienenie. Svoju úlohu v tom tiež hrá presah lamiel a
vodiacich líšt cez celú svetlosť okenného rámu, kedy v uzavretom
stave neprechádza svetlo zvonku ani po okrajoch sklenených plôch
okien - ako to býva pri interiérových tieniacich prvkoch, ako sú
horizontálne žalúzie, plissé a ďalšie. Pri typoch Zetta a Setta dochádza
v uzavretom stave k vytvoreniu dokonale celistvej, svetlu
nepriestupnej plochy. Okrem úplného zatemnenia je možnosť
jednoduchej regulácie dopadu svetla vďaka variabilite nastavenia
hliníkových lamiel. V miestnosti tak môžete mať úplnú tmu, mierne
šero, príjemný tieň, alebo plné svetlo pri vytiahnutí žalúzie.
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Úspora energií na vykurovanie
Nepatrne vyššie obstarávacie náklady (napríklad v porovnaní s
vnútornou tieniacou technikou) sa vám vrátia nielen v získanej
komfortnej klíme v domácnosti, ale aj finančne. Vonkajšie žalúzie
majú lamely vyrobené z hliníka, ktorý na rozdiel od iných materiálov
teplo nepohlcuje, ale spoľahlivo odráža. Takže teplé slnečné lúče
neprestúpia až na okennú tabuľu a nedochádza tak k prehrievaniu
interiéru. Inými slovami sa jedná o prirodzenú klimatizáciu. Vďaka
tomu môžete na južnej alebo východnej strane domu znížiť teplotu
cca o 6 - 9 °C. Rovnako je to aj opačne, v chladných mesiacoch, kedy
nedochádza k zbytočnému úniku tepla. Tak ušetríte na nákladoch
nielen na klimatizácii v lete, ale aj na vykurovanie v zime.

Zníženie hluku z exteriéru
Predokenné žalúzie vám doprajú okrem iného aj väčší pokoj doma.
Hoci sa to často nezdá, zvonku prichádza široké spektrum zvukov časť z nich sme schopní nevnímať a nerušia nás, časť nám môže
znepríjemňovať spánok, alebo napríklad pokojné posedenie s
priateľmi pri poháriku vína. Uzatvorením lamiel žalúzie tak odcloníte,
alebo aspoň stlmíte hluk z exteriéru. Aj v tomto prípade sú lepšie
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žalúzie Zetta alebo Setta s vlisovanou gumou po celej dĺžke lamiel,
vďaka ktorej je žalúzia v uzavretom stave kompaktnejšia a teda
prepustí ešte menej.

Odolnosť proti poveternostným podmienkam
Predokenné žalúzie sú vďaka bočným vodiacim lištám veľmi stabilné
aj pri nepriaznivom veternom počasí.

Dlhá životnosť
Pre výrobu vonkajších žalúzií sú použité materiály, ktoré nepodliehajú
poveternostným vplyvom, vlhkosti, ani zmenám teplôt a iným.
Lamely žalúzií sú vyrobené z vysoko kvalitného hliníka, ktorý vďaka
nástreku nekoroduje, nepohlcuje teplo, tvarovo ani farebne sa
nemení. Nie je teda potrebné žiadne obnovovanie, žiadna výmena po
pár rokoch. Jednoduchá je aj údržba, ktorú ľahko vyriešite handričkou
s mydlovou vodou, alebo pomocou jemného tlaku s vapkou.

Ochrana súkromia
Predokenné žalúzie môžu uchrániť aj vaše súkromie. Na rozdiel od
iných typov tieniacich prvkov nimi neprechádza svetlo a nikto zvonku
teda neuvidí ani siluety, napríklad cez závesy alebo látkové rolety.

Bezpečnostné funkcie
Po prvé môžete odradiť zlodeja už len sťaženým prístupom k
oknu/dverám, ak máte namontované a stiahnuté vonkajšie žalúzie. Po
druhé je v dnešnej dobe inteligentných technológií už možnosť aj
automatického riadenia tieniacej techniky, čo prináša benefit
predovšetkým v čase vašej neprítomnosti. Žalúzie sa môžu podľa
individuálneho nastavenia naklápať a vyťahovať/sťahovať a nikto
nemusí tak poznať, že si v medzičase užívate na dovolenke.
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Designový prvok fasády
V dnešnej dobe je okrem funkčnosti veľmi dbané aj na vzhľad. A to
platí aj pri exteriérovej tieniacej technike. Vonkajšie žalúzie sú v
mnohých prípadoch práve tým výrazným architektonickým prvkom,
ktorý stavbe pridá na jedinečnosti.

Viac typov, viac možností montáže
Pre nákup predokennej tieniacej techniky sa môžete rozhodnúť
kedykoľvek. Môžete ešte len plánovať stavbu, môžete mať už
postavené, ale nedokončené, alebo bývať už v hotovom - montáž
vonkajších žalúzií je totiž podľa typu možná na hrubú stavbu pred
zateplením, alebo dodatočne po dokončení fasády.

Jednoduchosť ovládania
Žalúzie je možné u niektorých typov ovládať manuálne kľukou, pri
všetkých je možnosť pohodlného motorického ovládania. V prípade
motorického môžete tienenie ovládať vypínačom, ovládačom
napríklad z gauča či postele, alebo aplikáciou na telefóne/tablete z
ľubovoľného miesta aj na diaľku.
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2. Druhy žalúzií v našej ponuke
Priznaná vonkajšia žalúzia
Ide o najlacnejší variant vonkajších žalúzií, ktorý je vhodný aj pre
dodatočnú montáž v čase, keď je hotová fasáda domu. Žalúzia je v
tomto prevedení výrazným prvkom, pretože je celá, vrátane krycieho
boxu, viditeľná zvonku = priznaná. Horný nosič žalúzie s krycím
plechom sa montuje na strop, alebo do rámu okna a potom sa lamely
stabilizujú po bokoch vodiacimi lištami. Odkaz na podrobnejší opis
vymerania žalúzie a montáže nájdete v ďalšej kapitole č. 3.

Pri tomto prevedení predokenných žalúzií je možnosť výberu z
ovládania manuálneho alebo motorického. V prípade manuálneho ide
o väčší zásah do okenného rámu, kedy je potrebné prevŕtať otvor pre
kľučku do interiéru, pričom priestor na priechod kľučky z exteriéru do
interiéru okolo pántu musí byť viac ako 3 x 5 cm. U motorického
ovládania je zásah do okna menší a môžete si ešte vybrať z troch
variantov - ovládanie žalúzie vypínačom, diaľkovým ovládačom, alebo
pomocou aplikácie z telefónu či tabletu.
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Čo sa týka podtypov vonkajších žalúzií, tak v priznanom prevedení
ponúkame 4 typy, a to v závislosti od tvaru lamiel.
- Vonkajšia žalúzia Cetta Flexi – lamely v tvare „C“ bez prehybov
po stranách (nižšia výška nábalu).
- Priznaná vonkajšia žalúzia Cetta – lamely v tvare „C“.
- Priznaná vonkajšia žalúzia Zetta – lamely v tvare „Z“ s
vlisovanou gumou po celej dĺžke lamiel.
- Priznaná vonkajšia žalúzia Setta – lamely v tvare „S“, majú tiež
vlisovanú gumu po obvode lamiel.
Podrobnejší popis jednotlivých typov nájdete na našich stránkach v
kategórii P
 riznaná vonkajšia žalúzia.
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Vonkajšie žalúzie s purenitovým boxom
Veľmi efektívnym riešením pre zabudovanie vonkajších žalúzií sú
purenitové boxy. Najväčšou výhodou purenitových boxov s PIR
izoláciou je jednoduchosť ich montáže v jednom kroku a dokonalá
izolácia miest, v ktorých inokedy vznikajú nežiadúce tepelné mosty.
Súčasťou izolačného ostenia sú vodiace lišty pre lamely žalúzií. Je
tým vyriešené skryté vedenie pod omietkou a zároveň i jeho izolácia.
Vďaka použitým materiálom (purenit a PIR izolácia) sú vhodné aj pre
pasívne domy. Purenit zaisťuje boxom pevnosť, objemovú stálosť,
stálosť voči vlhkosti a stavebnú chémiu. PIR izolácia sa zase postará o
patričné tepelné zaizolovanie.

Rozhodnutie pre tento variant je ideálny v čase, keď máte ešte hrubú
stavbu. Podomietkové boxy sa vymerajú alebo sa zadajú len výrobné
rozmery okien a podľa nich spočítame rozmery boxov, po dodaní sa
následne boxy namontujú pred okno do kontaktného zatepľovacieho
systému a zapravia do fasády. Sú kombinovateľné so všetkými
systémami fasád (kontaktné, prevetrané fasády, tehlové, kamenné aj
drevené obklady). Až po dokončení fasády sa montujú samotné
žalúzie.
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Odkaz na podrobnejší návod na vymeranie a montáž žalúzie s
purenitovým boxom nájdete ďalej v kapitole 3.
V tejto kategórii ponúkame 3 typy, a to opäť podľa tvaru lamiel.
- Vonkajšie žalúzie Cetta s purenitovým boxom vrátane ostenia –
lamely žalúzie sú v tvare „C“.
- Vonkajšie žalúzie Zetta s purenitovým boxom vrátane ostenia –
lamely v tvare „Z“ s vlisovanou gumou po celej dĺžke lamiel.
- Vonkajšie žalúzie Setta s purenitovým boxom vrátane ostenia –
lamely v tvare „S“, majú taktiež vlisovanú gumu po obvode
lamiel.
Viac informácií k jednotlivým typom nájdete na našich stránkach v
kategórii V
 onkajšie žalúzie s purenitovým boxom.

Purenitový box s PIR izoláciou pre vonkajšie
žalúzie
Jedná sa o ten istý purenitový box, ako je popísaný v predchádzajúcich
odsekoch len s rozdielom, že je objednávaný samostatne bez
vonkajšej žalúzie. Tú je možné objednať kedykoľvek dodatočne a
jednoducho do zapraveného purenitového boxu namontovať.
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Odkaz na manuál pre vymeranie a montáž purenitového boxu nájdete
nižšie v kapitole 3.
Čo sa týka samostatných purenitových boxov, tak ponúkame 3 druhy,
a to v závislosti od tvaru lamiel budúcich žalúzií.
- Purenitový box vrátane ostenia pre vonkajšie žalúzie Cetta
- Purenitový box vrátane ostenia pre vonkajšie žalúzie Zetta
- Purenitový box vrátane ostenia pre vonkajšie žalúzie Setta
Ďalšie informácie o jednotlivých typoch nájdete na našich stránkach v
kategórii P
 urenitový box s PIR izoláciou pre exteriérové žalúzie.
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Základné porovnanie typov vonkajších žalúzií
V tabuľke nájdete základné znaky jednotlivých typov vonkajších
žalúzií.
Cetta Flexi

Cetta

Charakteristický
rys

nízka výška
nábalu vďaka
lamelám bez
pozdĺžneho
záhybu

lamely v tvare
písmena "C"

Veľkosť lamiel

C60

C65 a C80

Z70 a Z90

S65 a S90

Stupeň
zatienenia

stredne
vysoký

stredne
vysoký

vysoký

vysoký

Farebné
prevedenie
lamiel

RAL

RAL

RAL

RAL

Farebné
prevedenie líšt
(prípadne
krycieho plechu)

RAL

RAL

RAL

RAL
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Zetta

Setta

lamely v tvare
lamely v tvare
písmena "Z",
písmena "S",
vlisovaná guma vlisovaná guma
po celej dĺžke
po celej dĺžke
lamiel (zvýšenie lamiel (zvýšenie
termoregulačné termoregulačné
ho efektu,
ho efektu,
znížená
znížená hlučnosť
hlučnosť
žalúzie)
žalúzie)

E-book – To najdôležitejšie o vonkajšom tienení | strana 12

Vzorkovník farieb vonkajších žalúzií
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3. Vymeranie a montáž vonkajších žalúzií
Nižšie nájdete návody a technické manuály. Veríme, že s nimi je
vymeranie aj samotná montáž naozaj hračka. Ale môže sa stať, že bude
potrebné vyriešiť niečo neštandardné alebo nastane nejaký dotaz - pre
všetky prípady sme pre vás k dispozícii aj na našej telefónnej linke na
čísle +421 233 329 126.

Vymeranie a montáž priznanej vonkajšej žalúzie
- Návod na vymeranie a montáž vonkajších žalúzií
- Technický manuál vonkajšej žalúzie

Vymeranie a montáž vonkajšej žalúzie s
purenitovým boxom
- Návod na vymeranie a montáž vonkajších žalúzií s purenitovými
boxami vrátane ostenia

Vymeranie a montáž purenitového boxu s PIR
izoláciou
- Návod na vymeranie a montáž purenitových boxov
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