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VEKRA – JISTOTA SPRÁVNÉ VOLBY

PRO VAŠE
CHYTRÁ ŘEŠENÍ

BYDLENÍ

Využijte možnosti provedení žaluzie s integrovanou sítí proti hmyzu. Žaluzie se tak stane vaším 

dokonalým pomocníkem, zastíní interiér a umožní vám větrat a zároveň zabránit návštěvě vašeho 

domova nezvanému hmyzu.

VENKOVNÍ ŽALUZIE  
VEKRA 

KOMFORT
SYSTÉMOVÉ STÍNĚNÍ  

S OKNY VEKRA

MONTÁŽ

Montáž bez tepelných mostů  
s kotvením do okenního rámu  
přesvědčí rychlostí, minimálními 
požadavky na stavební připravenost  
a jednodušším stavebním  
zapracováním.

SYSTÉMOVÉ ŘEŠENÍ

Spojení žaluzií KOMFORT s okny VEKRA 
přináší mimořádně stabilní, pevné 
a dlouhodobě funkční řešení.

DESIGN

Využijte žaluzie jako elegantního a funkčního doplňku vašeho 
domova a vyberte si provedení boxu a vodící lišty, které bude 
pro vás nejvhodnější. Box i vodící lišty lze realizovat v přiznaném 
nebo podomítkovém provedení v široké škále barevných variant. 

KOMFORT

O Vaše pohodlí se postará el. pohon žaluzie, který lze ovládat 
pomocí dálkového ovladače nebo mobilní aplikací u řídících jed-
notek inteligentní domácnosti TaHoma a Connexoon. Stažením  
a naklopením lamel dle potřeby pak můžete účinně regulovat 
prostup světla, tepla a hluku přes okenní prvek a vytvořit tak opti-
mální domácí prostředí. To vše téměř ihned po montáži oken.

FINANČNÍ ÚSPORA 

Montáží spolu s okny a minimálními nároky na stavební 
připravenost docílíte finanční úspory oproti jiným  
provedením.
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BAREVNÉ PROVEDENÍ

NA DETAILECH
ZÁLEŽÍ

VEKRA KOMFORTKrycí boxy

Přiznaný  
krycí box  
žaluzie

Rozšiřovací profily a vodící lišta

Řez 
zapravenou 
vodící  
lištou 

Řez horního  
profilu se  
zaomítacím  
krycím boxem

RAL1015 RAL3000 RAL3004 RAL5002 RAL5014 RAL6005 RAL9002 RAL9005 RAL9006 RAL9007 RAL9010

RAL9016 RAL7016 RAL7022 RAL7035 RAL7038 RAL7048 RAL8014 DB702 DB703 VSR780 W210

Lamely

LIMITNÍ ROZMĚRY
Šířka (mm) Výška (mm) Garantovaná plocha (m2)

min max min max max

bez sítě proti hmyzu 600 4000* 500 3000 12

se sítí proti hmyzu 720 1800 500 2500 3

* při šíři větší než 3500 mm je box doplněn o vyztužný profil a dojde ke zvýšení nábalu o 20mm

Zaomítací krycí box žaluzie  
(V případě použití rozšiřovacích profilů je box 

automaticky dodáván se zadním krycím L profilem.)

rozšiřovací profil 
40 mm

rozšiřovací profil 
20 mm

rozšiřovací profil 
10 mm

Komponenty

barva dle vzorníku RAL

zaomítací vodící lišta 
s profilem pro síť proti hmyzu


