NOSNÝ ŽALÚZIOVÝ
A ROLETOVÝ PREKLAD

Unikátne riešenie

PREČO SI ZVOLIŤ
NOSNÝ ŽALÚZIOVÝ A ROLETOVÝ PREKLAD?
JEDINEČNÉ RIEŠENIE PREKLADU V SR
Nosný roletový a žalúziový preklad HELUZ je polyfunkčný keramicko-betónový preklad, ktorý tvorí schránku na osadenie vonkajších tieniacich systémov. Pri osádzaní tieniacej techniky sa nemení svetlosť otvoru a ovládacie a inštalačné
prvky nezasahujú do okenného rámu.

URÝCHLENIE VÝSTAVBY
Ide o ucelený kompletný výrobok s jednoduchou montážou. Na stavbe sa osádza na nosné murivo obvodových stien
a nemusí sa prácne skladať z viacerých komponentov. Pri stavbe sa tak nestráca čas.

OKAMŽITÁ ÚNOSNOSŤ
Preklad je vyrobený z vystuženého betónu, je nosný a dá sa priamo zaťažiť stropnou konštrukciou.

ELIMINÁCIA TEPELNÝCH MOSTOV
Vnútri prekladu sa nachádza tepelná izolácia z polystyrénu, ktorý eliminuje tepelné mosty v nadpraží otvorov v obvodových stenách.

ĽAHKÉ OMIETANIE
Pohľadové strany prekladu sú obložené tehlami a vytvárajú tak vhodný podklad na omietku. Obvodová stena je vďaka
tomu v celej ploche materiálovo homogénna, čím sa zabraňuje možnosti vzniku prasklín v omietke.

VEĽKÝ VÝBER ROZMEROV
Preklady sa vyrábajú pre murivo hrúbky 365 – 490 mm a pre svetlosti otvorov od 600 do 3850 mm. Výška prekladu
zohľadňuje modulovú výšku murovania 250 mm. Nie je nutné žiadne dodatočné betónovanie ani murovanie.

VHODNÝ AJ PRE ZATEPLENÉ STAVBY
Preklady sa tak dajú použiť ako v jednovrstvovom murive, tak aj v prípade stavieb so zateplením. Preklad je cez vonkajšie líce obvodového muriva predsadený až o 150 mm.

PRE ŽALÚZIE AJ ROLETY
Preklad tvorí schránku na osadenie vonkajších tieniacich systémov. Už z výroby má osadenú profilovú lištu, ktorá slúži
na upevnenie držiakov hriadeľa roliet alebo nosiča žalúzií. Do jedného prekladu je možné bez problémov namontovať
dve rôzne rolety, napr. pre okno a balkónové dvere.

MAXIMÁLNY KOMFORT A BEZPEČNOSŤ
Vďaka tieniacej technike osadenej do schránky v preklade znížite tepelné straty budovy, obmedzíte prenikanie hluku
do objektu, zabránite prehrievaniu miestnosti v letných mesiacoch a zaistíte si aj väčšie súkromie. Pri zapustení vodiacich líšt roliet do muriva ostenia zvýšite mieru zabezpečenia proti vlámaniu.

MONTÁŽ TIENENIA KEDYKOĽVEK
Nosný žalúziový a roletový preklad HELUZ umožňuje kompletne dokončiť stavbu bez nutnosti montáže vonkajších tieniacich systémov. Tie sa dajú namontovať kedykoľvek, podľa požiadaviek investora, až počas užívania stavby. Montáž
a revízia tieniaceho systému sa vykonávajú cez montážny otvor na vonkajšej strane pred okenným rámom.
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NOSNÉ ŽALÚZIOVÉ A ROLETOVÉ PREKLADY

+

dôležitý prvok pre pasívne a nízkoenergetické domy

+

systémové riešenie

+

možnosti osadiť rolety aj žalúzie

+

možnosť dodatočnej montáže tieniacich prvkov

+

vhodný podklad pod omietku

Okná sú najslabším článkom domu, vo faktickom aj prenesenom zmysle slova. Sklenené tabule majú hrúbku len pár milimetrov
a preto v časoch výstavby nízkoenergetických domov a súčasne presvetlenejších interiérov s väčšími presklenými plochami sú
okná v zime cestou najväčších tepelných únikov. V lete zase nimi opačným smerom prúdi do interiéru najviac tepla. A do tretice
sú najzraniteľnejším miestom aj z hľadiska bezpečnosti. Vonkajšie tienenie sa tak stáva ešte dôležitejším a je dobré naň pamätať
už v projekte. Aby vzhľad domu s čistými líniami nenarúšali dodatočné, na fasádu prilepené schránky s vonkajšími žalúziami, spoločnosť HELUZ vyrába v rámci svojho kompletného systému aj nosné roletové a žalúziové preklady so schránkou pre v podstate
akúkoľvek tieniacu techniku.
Žalúziové a roletové preklady HELUZ sú multifunkčný celistvý výrobok. Sú nosné, majú v sebe už zabudovanú tepelnú izoláciu,
a najmä je v nich integrovaná schránka na umiestnenie tieniacich systémov (vonkajších žalúzií alebo roliet). Používajú sa ako
preklady nad okennými otvormi v obvodových stenách.

NOSNÉ PREKLADY
rozmery D/Š/V
mm

1250 – 4250 365 – 490

238

Informatívna hmotnosť – 115,0 kg/bm
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HELUZ cihlářský průmysl v. o. s.
U Cihelny 295
373 65 Dolní Bukovsko, CZ
www.heluz.sk
Informácie pre zákazníkov
800 212 213 | info@heluz.sk
Technické informácie a poradenstvo
385 793 055 | projekty@heluz.cz
Spracovanie výkazov výmer
385 793 047 | www.heluz.sk
Kontaktné miesto na objednávanie
385 793 051 | prodej@heluz.cz
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