
Żaluzje 
składane
Żaluzje składane Hunter Douglas® to 
bardzo dynamiczna forma kontroli 
nasłonecznienia. Otwieranie i zamykanie 
okiennic całkowicie zmienia wygląd fasady 
budynku. Gdy są otwarte zapewniają widok 
na zewnątrz, a po zamknięciu - efektywną 
kontrolę ciepła i światła. 



Od wielu lat firma Hunter Douglas zajmuje się produkcją żaluzji przesuwnych sterowanych ręcznie lub elektrycznie. Składane 
okiennice nadają budynkowi dynamiczny wygląd, radykalnie zmieniając jego fasadę z zamkniętej monolitycznej powierzchni na 
otwartą i przejrzystą. Panele składają się, tworząc dosłownie dodatkowy wymiar, umożliwiając pełną kontrolę nasłonecznienia. 

W ostatnich latach firma Hunter Douglas 
opracowała nowe innowacyjne rozwiązanie: 
żaluzje składane z napędem silnikowym 
rozkładane całkowicie płasko. Specjalnie 
opracowany mechanizm zawiasów 
sterowany przez kompaktowy siłownik 
liniowy umożliwia poprawne rozłożenie 
okiennic na fasadzie.

Żaluzji składane
 Rozkładanie



Żaluzje składane HunterDouglas® są typowo 
wykonywane z aluminium ze stałymi proflami 
wypełniającymi lub z arkuszy perforowanej blachy 
aluminiowej. Mogą też być wykonane z wybranego 
materiału dzięki czemu można je całkowicie 
zintegrować z fasadą. Szerokość okiennic to  
550-900 mm, a wysokość nawet 3100 mm w 
zależności od zastosowania i obciążenia wiatrem. 

Do wyboru 3 rodzaje aluminiowych 
profili wypełniających okiennice a  
w przypadku arkuszy perforowanych 
dwa rodzaje perforacji z 5% 
lub 10% powierzchnią otwartą 
w celu zapewnienia komfortu 
wizualnego i termicznego 
wewnątrz pomieszczeń. Istnieje 
także możliwość wykonania 
niestandardowych perforacji lub 
wzorów na życzenie klienta. Żaluzje 
składane HunterDouglas® mogą być wykończone 
poprzez anodowanie lub powlekane proszkowo na 
wybrany kolor. Dzięki temu są one całkowicie odporne 
na warunki pogodowe i nie wymagają specjalnych 
zabiegów konserwacyjnych.
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GŁÓWNE CECHY:

•  Żaluzje składane z aluminiowymi profilami 
wypełniającymi lub wykonane z perforowanej blachy 
aluminiowej

•  Sterowane ręcznie lub silnikiem; oba rodzaje 
rozkładają się całkowicie płasko

•  Szybka zmiana wyglądu z zamkniętego na otwarty
•  Dostępne w pojedynczych parach (układ V) lub 

podwójnych (W, tylko ręczne)
•  Możliwość kontroli słonecznej przy jednoczesnym 

widoku na zewnątrz i ograniczeniu promieniowania 
słonecznego o 90%

•  W pełni odporne na warunki atmosferyczne i 
praktycznie nie wymagają konserwacji 

•  Inteligentny mechanizm zawiasów sterowanych 
siłownikiem 24V

•  Łatwa i bezpieczna instalacja
•  Dwie opcje perforacji i trzy rodzaje profili 

wypełniających dostępne w standardzie
•  Niestandardowe perforacje lub materiały na życzenie 

klienta
•  Szeroki wybór kolorów

WYMIARY

Maksymalne wymiary żaluzji składanych zależą od 
występującego obciążenia wiatrowego. W tabeli 
po prawej stronie przedstawiono maksymalną 
dopuszczalną siłę wiatru dla okiennic o różnych 
szerokościach i wysokościach.

Perforacja A:
R2,5 - Z 10 x 10
pow. otwarta 5%

Perforacja B:
R3,5 - Z 10 x 10
pow. otwarta 10%
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Szerokość okiennicGrubość układu
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® Zarejestrowana marka handlowa – a HunterDouglas® product. Pats&Pats 
Pend. Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia. © Copyright 
Hunter Douglas 2015. Żadne prawa nie mogą być wywodzone z kopii, 
tekstu odnoszącego się do ilustracji lub próbek. Zmiany materiałów, części 
składowych, wzorów, kompozycji, wersji, kolorów itp. mogą nastąpić bez 
powiadomienia.  MX065S00
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