ÇİFT CAM ARASI JALUZİ SİSTEMLERİ

www.smartjaluzi.com

ÇİFT CAM ARASI JALUZİ SİSTEMLERİ

Mıknatıslı Sistem
İki cam arasına yerleştirilen jaluzinin, cam dış
yüzeyine yapıştırılan mıknatıs redüktör
sayesinde aşagı yukarı ve eksenel hareket
yeteneğine sahip olan bir sistemdir.

TEKNİK ÖZELLİKLERİ
• Camda delik olmadan mıknatıslı redüktörle çalışır.
• Ara boşluk 20 – 22 mm.
• Slayt genişlik 16 mm.
• Camın toplam dış kalınlığı min.30 mm’yi bulan tüm Pvc,
Alüminyum ve Ahşap doğramalarda uygulama imkanı vardır.
• Doğrama üzerinde her hangi bir işlem yapmadan ısıcam
takar gibi montaj imkanı.
• Farklı renk seçenekleri uygulanabilir.
• Toplanabilir sistem.
KULLANIM ALANLARI
Otel, Okul, Konut, Hastane, Kamu binaları, Villa,Ofis, Kış bahçeleri
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Zincirli Sistem
İki ayrı cam plaka arasına yerleştirilen jaluzinin, camın dış yüzeyine açılan bir delikle sağ
veya sol köşesine yapıştırılan zincir aparat
sayesinde aşağı yukarı ve eksenel hareket
yeteneğine sahip oplan bir sistemdir. Hava ve
toz girişini önlemek için, özel bir keçe
kullanılarak ısıcamın bütün özelliğinin korunması sağlanır.

TEKNİK ÖZELLİKLERİ
• Ara boşluk 20 – 22 mm.
• Slayt genişlik 16 mm.
• Camın toplam dış kalınlığı min.30 mm’yi bulan tüm Pvc,
Alüminyum ve Ahşap doğramalarda uygulama imkanı vardır.
• Doğrama üzerinde her hangi bir işlem yapmadan ısıcam
takar gibi montaj imkanı.
• Farklı renk seçenekleri uygulanabilir.
• Toplanabilir sistem.
KULLANIM ALANLARI
Otel, Okul, Konut, Hastane, Kamu binaları, Villa,Ofis, Kış bahçeleri
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Cam Üzeri
Butonlu Sistem
Cam yüzeyinin sağ veya sol üst köşesine
monte edilen buton sayesin de jaluziyi sadece
eksenel hareket etmesini sağlayan bir sistemdir.

TEKNİK ÖZELLİKLERİ
• Ara boşluk 20 – 22 mm.
• Slayt genişlik 16mm.
• Camın toplam dış kalınlığı min.30 mm’yi bulan tüm Pvc,
Alüminyum ve Ahşap doğramalarda uygulama imkanı vardır.
• Doğrama üzerinde her hangi bir işlem yapmadan ısıcam
takar gibi montaj imkanı.
• Farklı renk seçenekleri uygulanabilir.
• Eksenel sistem.
KULLANIM ALANLARI
Otel, Okul, Konut, Hastane, Kamu binaları, Villa,Ofis, Kış bahçeleri
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Doğrama Üzeri
Butonlu Sistem
Jaluzi sisteminin yan üst kenarından çıkan,
hareket telinin doğrama üzerine monte edilen
buton aparatının sağ veya sol yöne çevrilmesiyle eksenel çalışır.

TEKNİK ÖZELLİKLERİ
• Ara boşluk 20 – 22 mm.
• Slayt genişlik 16mm.
• Camın toplam dış kalınlığı min.30 mm’yi bulan tüm Pvc,
Alüminyum ve Ahşap doğramalarda uygulama imkanı vardır.
• Farklı renk seçenekleri uygulanabilir.
• Eksenel sistem.
KULLANIM ALANLARI
Otel, Okul, Konut, Hastane, Kamu binaları, Villa,Ofis, Kış bahçeleri

info@smartjaluzi.com
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İpli Sistem
Jaluzi sisteminin sağ veya sol köşesinden
çıkan, kumanda ipinin çekilmesiyle sistem
çalıştırılır. Cam yüzeyine hiçbir mekanizma
gelmez, ip çıtadan çıkar. İpin gergin durabilmesi
için cam çıtasının aşağı tarafına bir gergi
parçası monte edilir. Yukarı toplanabilir.

TEKNİK ÖZELLİKLERİ
• Ara boşluk 20 – 22 mm.
• Slayt genişlik 16 mm.
• Camın toplam dış kalınlığı min.30 mm’yi bulan tüm Pvc,
Alüminyum ve Ahşap doğramalarda uygulama imkanı vardır.
• Farklı renk seçenekleri uygulanabilir.
• Sağ-sol yön sorunu yoktur.
• Cam yüzeyine hiçbir aparat gelmez.
• Sürme sistemine uyumludur.
• Toplanabilir sistem.
KULLANIM ALANLARI
Otel, Okul, Konut, Hastane, Kamu binaları, Villa,Ofis, Kış bahçeleri
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Motorlu Sistem
Jaluzi mekanizma sının bir köşe sine yerleştirilmiş motorun, uzak dan kumanda veya switch
in komutlarıyla yukarı aşağı eksenel hareket
ettirme yeteneğine sahip olan bir sistemdir,
uzakdan kumanda kalıcı radyo frekansıyla
çalışdığından mesafe sorunu yoktur.

TEKNİK ÖZELLİKLERİ
• Ara boşluk 20 – 22 mm.
• Slayt genişlik 16mm.
• Camın toplam dış kalınlığı min.30 mm’yi bulan tüm Pvc,
Alüminyum ve Ahşap doğramalarda uygulama imkanı vardır.
• Farklı renk seçenekleri uygulanabilir.
• Radyo frekansıyla çalışır.
• Toplanabilen sistem.
KULLANIM ALANLARI
Otel, Okul, Konut, Hastane, Kamu binaları, Villa,Ofis, Kış bahçeleri

info@smartjaluzi.com
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SMART JALUZİ
Cemil Meriç Mah. Ahmet Cevdet Paşa Cad.
No:72/A ÜMRANİYE / İSTANBUL
Tel: 0216 614 06 45 - Fax: 0216 614 06 46
info@smartjaluzi.com - www.smartjaluzi.com

İÇ ANADOLU BÖLGE BAYİ / ÇINAR GRUP
Tuncer Sokak No:12/A Anıttepe - Çankaya / ANKARA
Tel: 0312 230 01 78 - Fax: 0312 230 01 79

