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PRO VAŠE

CHYTRÁ ŘEŠENÍ
BYDLENÍ

VENKOVNÍ ŽALUZIE  

VEKRA 
STANDARD

UNIVERZÁLNÍ STÍNĚNÍ  
OKEN VEKRA

KOMFORT

Vybírejte žaluzie osazené 
elektromotorem, který lze  
pohodlně ovládat pomocí dálkového 
ovladače nebo mobilní aplikací 
u řídících jednotek 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  
si tak příjemné klima  
v interiéru.

DESIGN

Venkovní žaluzie STANDARD díky široké paletě barev a typů boxu, 
vodicích lišt i lamel perfektně dotvoří vzhled vašeho domu. Vyberte 
si provedení boxu a vodicí lišty, které bude pro Vás nejvhodnější. 
Lze je realizovat v přiznaném nebo podomítkovém provedení.

INOVATIVNÍ ŘEŠENÍ 

Speciální konzoly KBT umožňují osazení žaluzií STANDARD před 
zateplený překlad. Větší plocha umožní rozložení tlaku na měkčí 
podklad. Podmínkou je alespoň extrudovaný polystyren.  
Díky oboustranným vodícím lištám a systémovým rohovým 
spojům je tato žaluzie ideální pro zastínění velkých prosklených 
ploch vč. pravoúhlých rohů.

UNIVERZÁLNOST

Žaluzie vyniká svou všestranností, která umožňuje použití 
v různých systémových překladech (Heluz, Wienerberger,  
Ytong aj.) a v provětrávaných fasádách.

Uvažujete o venkovních žaluziích? Nezapomeňte při svém rozhodování 
na žaluzii VEKRA KOMFORT, která vyniká minimálními nároky 
na stavební připravenost a díky rychlé montáži spolu s okny  
umožňuje okamžitou ochranu před sluncem.
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BAREVNÉ PROVEDENÍ

NA DETAILECH

ZÁLEŽÍ

VEKRA STANDARD

Krycí 
plechy

Řez podomítkovým a pohledovým vedením Řez horního 
profilu se 
zaomítacím 
krycím 
plechem

RAL9002 RAL9005 RAL9006 RAL9007RAL1015 RAL3000 RAL3004 RAL5002 RAL5014 RAL6005 RAL9010

RAL9016 RAL7016 RAL7022 RAL7035 RAL7038 RAL7048 RAL8014 DB702 DB703 VSR780 W210

Lamely

Ovládání Lamela
Šířka (mm) Výška (mm) Garantovaná plocha (m2)

min max min max max

motor Z70 600 6000* 500 4000 18

motor Z90 600 6000* 500 4000 24

* Upozornění: S rostoucí šířkou žaluzie klesá třída odolnosti proti větru. Pro jiné typy lamel se mohou limitní rozměry mírně lišit.

Komponenty

barva dle vzorníku RAL

T2 T2u T4 T4u

výztuha:

VS8050
výztuha:

VS8050

Podomítkové 
vedení

26

4
0

Podhledové vedení - 
lišty a držáky

2
0


