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Żaluzje zewnętrzne EXTE expertXT.

Żaluzja naokienna
expertXT
rewizja dolna lub czołowa
wymiary skrzynek
(szer. x wys.):
220mm. x 165mm.
220mm. x 185mm.
255mm. x 220mm.

Żaluzja naokienna
expertXT
z moskitierą okienną,
rewizja dolna lub czołowa
wymiary skrzynek
(szer. x wys.):
220mm. x 165mm.
220mm. x 185mm.
255mm. x 220mm.

Profile żaluzyjne
Profil PA 39

pow. krycia profilu
grubość profilu
ciężar profilu
max. szerokość żaluzji
max. powierzchnia

Profil M 328-N

39 mm
9 mm
2,8 kg/m2
3200 mm
6,0 m2

pow. krycia profilu
grubość profilu
ciężar profilu
max. szerokość żaluzji
max. powierzchnia

37 mm
7,8 mm
2,6 kg/m2
2700 mm
5,80 m2

Uwaga:
Dostępne kolory profili pancerzy znajdują się w Informacji Techniczno Handlowej (ITH) „Kolorystyka profili pancerzy
żaluzyjnych”.
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Kolory skrzynek i prowadnic PCVw żaluzjach EXTE expert XT
biel w masie

srebrno-szary
715505-167*

ciemnobrązowy
851805*#

złoty dąb
2178001*

szary antracyt
701605-167*

zieleń mchu
600505*#

orzech
2178007*

szary antracyt
701605-083*

stalowo-niebieski
515005*#

brąz czekoladowy

887505*

czarna wiśnia
3202001*#

zieleń jodłowa
612505*#

dąb bagienny
2052089*

kremowo biały
137905*#

oregon IV
1192001*#

mahoń
2065021*

dąb średni
3149008*#

daglezja
3152009*#

dąb ciemny
3167004*#
* stosowane okleiny są odpowiednikami oklein Renolit o podanych numerach
#okleiny na zapytanie

Kolory prowadnic ALU w żaluzjach EXTE
biały
dowolny kolor z palety RAL
RAL9016
Uwaga: Kolor i struktura oklein przedstawione na zdjęciach mogą nie odzwierciedlać w 100% rzeczywistego koloru i
struktury oklein.

Napędy i sterowanie elektryczne żaluzji
Żaluzje EXTE wyposażamy w silniki elektryczne i sterowanie firm:

Uwaga:
Szczegółowe informacje dotyczące żaluzji naokiennych EXTE znajdują się w Informacji TechnicznoHandlowej (ITH), dostępnej w Internetowym Systemie Sprzedaży (ISS)
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