
TECHNICKÝ MANUÁL

 ŽALUZIE DO 
STŘEŠNÍCH OKEN  
V-LITE

Labona
Vyměr a namontuj



INTERIÉROVÉ ŽALUZIE 

 Dokonalé zastínění interiéru

 Vhodné pro většinu typů střešních oken

 Vodící lišty zabraňují průniku světla po stranách okna

 Profily a vodící lišty z eloxovaného hliníku

 Snadné ovládání pomocí tyče pro hůře dostupná okna

V-Lite
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Specifi kace

Horní profi l Dolní profi l Vodící lišta Lamela Středové

vedení

Brzda Montáž

provedení šíře

(mm)

tloušťka

Obchodní název

Rozměr (mm)

Materiál

LB 03

48,8 x 65,3 x 1,2

Al

LB 06

30 x 24 x 1

Al

LB 04

29,7 x 26,5 x 1

Al

celostínící 25 0,21 silon Ø 1,2 mm

(pro šířku > 900 mm)

šňůrka Ø 1,4 mm

slouží jako brzda

do okenního křídla

střešního okna

Barva elox dle aktuálního vzorníku silon – čirá bílá

Barva plastových komponent je 7040.

Žebříček, šňůrky barevně sladěny s barvou lamely.

Standardní rozměry

min. šířka (mm) max. šířka (mm) max. výška (mm) max. garantovaná plocha

300 1200 1600 1,5 m2

Atypická provedení nevyrábíme.

Ovládání manuální 

Jezdec (na vodící liště) – pro naklápění lamel 
Vytahování a stahování žaluzie uchopením dolního profi lu. Pro ovládání žaluzie na výše umístěných oknech slouží ovládací tyč. 

délka tyče < 2 m: tyč pevná
délka tyče > 2 m: tyč teleskopická (s hákem / s kloubem a hákem / s hákem a koncovkou /s kloubem, hákem a koncovkou) 
barva tyče: šedá

Střešní žaluzie V-Lite ovládaná jezdcem 
Základní specifi kace produktu

2-00101-XXXX-B
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INTERIÉROVÉ ŽALUZIE 

Specifi kace

Horní profi l Dolní profi l Vodící lišta Lamela Středové

vedení

Brzda Montáž

provedení šíře

(mm)

tloušťka

Obchodní název

Rozměr (mm)

Materiál

LB 03

48,8 x 65,3 x 1,2

Al

LB 06

30 x 24 x 1

Al

LB 04

29,7 x 26,5 x 1

Al

celostínící 25 0,21 silon Ø 1,2 mm

(pro šířku > 900 mm)

šňůrka Ø 1,4 mm

slouží jako brzda

do okenního křídla

střešního okna

Barva 7040 elox dle aktuálního vzorníku silon – čirá bílá

Barva plastových komponent je 7040.

Žebříček, šňůrky barevně sladěny s barvou lamely.

Standardní rozměry

min. šířka (mm) max. šířka (mm) max. výška (mm) max. garantovaná plocha

300 1200 1600 1,5 m2

Atypická provedení nevyrábíme.

Ovládání manuální 

Kolečko (na horním profi lu) – pro naklápění lamel 
Vytahování a stahování žaluzie uchopením dolního profi lu. Pro ovládání žaluzie na výše umístěných oknech slouží ovládací tyč. 

délka tyče < 2 m: tyč pevná
délka tyče > 2 m: tyč teleskopická (s hákem / s kloubem a hákem / s hákem a koncovkou /s kloubem, hákem a koncovkou) barva tyče: šedá

Střešní žaluzie V-Lite ovládaná kolečkem
Základní specifi kace produktu

2-00189-XXXX-B
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Střešní žaluzie V-Lite
Návod na vyměření

Vyměření okna

Vyměření provádějte tak, jak je vyznačeno na obrázku. Měření se provádí na vrcholu rámu okenního křídla, nikoliv u skleněné plochy. 
Minimální hloubka rámu pro montáž je 40 mm. 

Šířku a výšku světlého otvoru v okenním křídle měříme tímto způsobem
š .... (šířka) 
Měříme od levého vrcholu k pravému vrcholu rámu okenního křídla a to nahoře, v místě uchycení žaluzie. 
Šířku žaluzie vyrábíme s přesností na milimetry od šíře 300 mm do šíře 1200 mm. 
Rozměry mimo stanovené limity je nutno konzultovat s výrobcem.

v .... (výška) 
Měříme obdobně jako šířku a to od horního vrcholu ke spodnímu vrcholu rámu okenního křídla, který zapíšeme do objednávkového 
formuláře žaluzie. 
Výšku žaluzie vyrábíme s přesností na milimetry od výšky 300 mm do výšky 1600 mm. 
Rozměry mimo stanovené limity je nutno rovněž konzultovat s výrobcem.

V objednávkovém formuláři je potřeba specifi kovat: 
1. rozměr 
2. typ okna + identifi kační číslo okna. 
3. úhel zasklívací lišty (90°, 96°, 100°, 102°, 105°)
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INTERIÉROVÉ ŽALUZIE 
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Střešní žaluzie V-Lite ovládaná jezdcem
Návod na montáž
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Střešní žaluzie V-Lite ovládaná kolečkem
Návod na montáž
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