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EURODESIGN – speciální Ïaluzie 

pro montáÏ mezi zasklívací li‰ty

Tato Ïaluzie je urãená pro montáÏ na rám okna,

kde svojí tvarovanou horní li‰tou vytváfií

harmonickou jednotku spolu s okenním rámem. 

Jednoduchá a pfiesná montáÏ umoÏÀuje sv˘m

technick˘m provedením i velmi snadnou demontáÏ

bez pouÏití náfiadí. Je vhodná do obytných prostor.
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Zmûny vyhrazny.

EUROSUN a.s.
Ke ·tvanici 3/656
186 00 Praha 8  
tel.: 226 531 340-344
fax : 226 531 339

info@eurosun.cz
www.eurosun.cz

Venkovní žaluzie Vnit�ní žaluzie Vertikální žaluzie

Markýzy Plisé Látkové rolety



LLééppee  ÏÏíítt!!

Se správnû zvolenou protisluneãní ochranou lépe vnímáme design 

a lépe proÏíváme své emoce.

Vnitfiní horizontální Ïaluzie Eurosun v sobû spojují velmi dobrou 

svûtelnou a sluneãní ochranu s regulovan˘m stínûním.

Úplnû uzavfiená Ïaluzie spolehlivû ochrání pfied neÏádoucími pohledy 

zvenãí a zároveÀ vytváfií pfiíjemnou intimní atmosféru. 

PoÏadovan˘ pfiísun svûtla a sluneãních paprskÛ se dosáhne plynulou

regulací otáãením horizontálních lamel, pfiiãemÏ pohled ven 

a kontakt s denním svûtlem zÛstává nepfieru‰en.

Maximálním vyuÏití denního svûtla pfii souãasném tlumení sluneãních

paprskÛ vytváfií Ïaluzie nejen optimální pracovní prostfiedí, 

ale navozují i pfiíjemn˘ pocit z prosvûtleného prostoru.

VVyyttvvoofifittee  ssii  ssvvÛÛjj  vvllaassttnníí  ssvvûûtt  ssvvûûttllaa  aa ssttíínnuu..  VVyyuuÏÏiijjttee  ppeerrffeekkttnníícchh  vvllaassttnnoossttíí

aa vvyyssookkéé  ssppoolleehhlliivvoossttii  ssvvûûttlleennéé  sslluunneeããnníí  aa ssttíínnííccíí  tteecchhnniikkyy  vv˘̆rroobbkkÛÛ  EEuurroossuunn..

EUROSUN horizontální vnitfiní Ïaluzie

LLééppee  ÏÏíítt!!

OOvvllááddáánníí  ‰‰ÀÀÛÛrrkkoouu  aa ttyyããkkoouu
Toto je klasick˘, nejznámûj‰í a cenovû nejv˘hodnûj‰í
zpÛsob ovládání. Pohyb nahoru a dolÛ je zaji‰tûn
manipulací ‰ÀÛry s brzdou. Natáãení lamel provádíme
transparentní ovládací tyãkou. 

ZZáássoobbnnííkk  ‰‰ÀÀÛÛrryy
Îádan˘ doplnûk k pfiedchozímu typu ovládání ‰ÀÛrou
a tyãkou. Pfii pohybu nahoru a dolÛ automaticky
navine ovládací ‰ÀÛru a zajistí aretaci Ïaluzie
v libovolné pozici.

OOvvllááddáánníí  nneekkoonneeããnn˘̆mm  fifieettíízzkkeemm
Tento elegantní zpÛsob ovládání Ïaluzie pomocí
kuliãkového fietízku je vhodn˘ pro men‰í plochy.
Jednoduchou manipulací fietízkem zajistíme natáãení
lamel a pohyb Ïaluzie smûrem nahoru a dolÛ.

OOvvllááddáánníí  nneekkoonneeããnnoouu  ‰‰ÀÀÛÛrroouu
Také toto ovládání je urãeno pfiedev‰ím pro Ïaluzie
s velkou plochou. Jedná se cenovû v˘hodnou variantu
u Ïaluzií vybaven˘ch stranovû uloÏenou pfievodovkou.

OOvvllááddáánníí  kklliikkoouu
Pohyb Ïaluzie nahoru a dolÛ a otáãení lamel je
zaji‰tûn pomocí zalomené kliky. Velmi pohodlné
ovládání, urãené pfiedev‰ím pro Ïaluzie s velkou
plochou.

OOvvllááddáánníí  eelleekkttrroommoottoorreemm
Moderní zpÛsob ovládání Ïaluzií. Plná ovladatelnost
za pouÏití stûnového vypínaãe a dálkového radiového
vysílaãe. Tento zpÛsob ovládání je moÏno roz‰ífiit
napfiíklad o ãasov˘ spínaã, teplotní ãidlo nebo o rÛzné
stupnû skupinového ovládání. V˘bava tûmito doplÀky
je moÏná i dodateãnû.

POUÎITÍ
DESIGN
EMOCE

ZZppÛÛssoobbyy  oovvllááddáánníí  vvnniittfifinníícchh  hhoorriizzoonnttáállnníícchh  ÏÏaalluuzziiíí  EEuurroossuunn

K ovládání Ïaluzií mÛÏete vyuÏít více zpÛsobÛ. Nejen podle technick˘ch

aspektÛ, které jsou pfii v˘bûru optimální varianty ovládání urãující, 

ale i podle individuálních potfieb a pocitÛ.

ZZppÛÛssoobbyy  uucchhyycceenníí

Pfii montáÏi vnitfiních horizontálních Ïaluzií Eurosun 

je moÏné pouÏít rÛzné zpÛsoby úchytu horní li‰ty.

UUnniivveerrzzáállnníí  nnoossiiãã
Je urãen pro montáÏ stropní
a stûnovou. Vybaven
dráÏkov˘m uzávûrem pro
snadnou montáÏ a demontáÏ.

SSttrraannoovvéé  vveeddeenníí
Pro stranové vedení Ïaluzií
nabízí prodejní katalog Eurosun
rÛzné druhy napínacích
elementÛ. Stranové vedení
fixuje Ïaluzii na rámu okna pfii
naklonûní okenního kfiídla.

SSppooddnníí  nnaappíínnaaccíí  bboottiiããkkaa
Decentní a nenápadn˘ element
urãen˘ pfiedev‰ím k montáÏi 
do zasklívacích li‰t.

ÚÚcchhyytt  bbeezz  vvrrttáánníí
Ideální varianta montáÏe 
na okenní kfiídlo. 
Vhodné pro plastová okna.

RŘ̌íízzeenn˘̆  pprrÛÛnniikk  ssvvûûttllaa

Pfiedev‰ím pro splnûní hodnot hygieny pracovního prostfiedí nabízí

firma Eurosun fiízenou techniku prÛniku svûtla. 

Pomocí jednoduché technické úpravy ÏebfiíãkÛ je umoÏnûn fiízen˘

prÛnik svûtla na základû individuálních poÏadavkÛ klienta.

Îaluzie Eurosun plní funkci prvku protisluneãní

ochrany, ale zároveÀ splÀují poÏadavky klientÛ 

na technickou vyspûlost a kvalitní design.

Dodávány jsou s rÛznou ‰ífií lamel, která umoÏÀuje

vybrat vÏdy na základû individuálních poÏadavkÛ

klienta pro dan˘ prostor.

Lamely jsou dodávány v ‰ífii 16, 25, 35 a 50 mm.

Eurosun nabízí bohat˘ barevn˘ vzorník lamel.

Barvu lamel je moÏno sladit se spodní a horní

li‰tou, Ïebfiíãkem a vytahovací ‰ÀÛrou.

Ztlumit sluneãní paprsky pfii zachování kontaktu

s denním svûtlem. To dokáÏe stranovû a plnû

perforovaná Ïaluzie. Vhodné pro denní místnosti, 

ve kter˘ch je poÏadováno optimální prosvûtlení bez

oslnûní (zimní zahrady, lékafiské ordinace apod.).

Zejména zde vynikne horizontální Ïaluzie Eurosun

jako ‰piãkov˘ produkt.

Îaluzie Eurosun je moÏné vyrobit i v nestandardních tvarech.

LLaammeellaa  ssttrraannoovvûû
ppeerrffoorroovvaannáá
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ZZvvlláá‰‰ttnníí  ttvvaarryy


