
E L É R H E T Ő S É G E I N K :  

www.jasz-pap.hu 
 

JJÁÁSSZZ   --   PPAA PP  ÁÁRR NN YYÉÉKK OOLLÁÁSSTTEECC HH NN IIKK AA II   
KK EE RR EE SS KK EE DD EE LL MM II   ÉÉSS   SS ZZ OO LL GGÁÁLL TTAA TTÓÓ   KK FFTT   

                                                                                                                     

  

 

 1173 Budapest, Napkelet u. 40-42 
 +36-1-220-3712 

 +36-30-205-9900 

info@jasz-pap.hu 

 

 

 

További termékeink: 
Redőnyök: műanyag, alumínium és vakolható kivitelben. 

Redőnyrendszerek. Nyílászárok beépítése. Reluxák. 

Napellenzők. Harmonika ajtók. Szúnyogháló. 

Szalagfüggönyök. Elő-és terasztetők.  
 Garázs és kertkapuk. 

 Kapunyitó elektronikák 

 
AV 90 „S” ALUMÍNIUM ZSALUZIA 

 

 
Az AV 90 „S” aluzsalu egy kiforrott svájci konstrukció. A hengerelt, visszahajlított élű lamellákkal egy kiváló 
minőségű kültéri árnyékoló szerkezet, amely bármely homlokzathoz kitűnően alkalmazkodik. Nagyobb 
ablakoknál belső árnyékolóként is alkalmazható. 
A lamellák egy oldalvezető alusín vagy egy acélsodrony segítségével oldalról is rögzítve vannak, így szélben 
is stabilak maradnak. A felhúzott zsaluziát a közvetlen időjárási hatásoktól egy lefelé nyitott védőtokkal 
óvhatjuk. 

 
 

PROFILOK 

A fejsín (56x58mm) galvanizált vagy porszórt felületű acéllemezből készül. Az alsóléc 92x13 mm préselt 
alumínium profil, amelyhez a legalsó lamella fixen rögzül, zárt egységet alkot vele. Véglezáró lemezek az 
összepattintott profilok kontúrját tökéletesen követő speciális UV stabil műanyagelemek, teleszkópikus 
véggel, hogy az árnyékoló semmiképpen se szorulhasson meg. Forgatótengely D=14mm préselt 

keményalumínium ötvözet, hogy nagy szélességű, (kuplungolt) árnyékolóknál is szögeltérés nélkül 
mozogjanak a lamellák. Az oldalléc préselt alumínium, eloxált felülettel. A profilba két gumicsíkot fűzünk, 
hogy minél jobban lecsökkentsük a benne futó lamella végek esetleges zajhatását. 

 
 

LAMELLÁK 

A 90 mm-es „S” lamellák profilkialakítása biztosítja, hogy a lamellák tökéletesen záródjanak, közöttük fény 

nem juthat be. Az alsó élben a profilozás során UV stabil gumicsík kerül, hogy a záródás tökéletes legyen, és 
az egymáshoz érő lamellák zajhatása minimális legyen. A hátsó él a a lamella lapjával merőlegesen 16mm-t 
vissza van hajtva, így nagyon erős profilt képez. Minden lamella speciális alumíniumötvözetből, különleges 
eljárással beleégetett festéssel készül, így a legszélsőségesebb időjárási körülményeknek is hosszú ideig 
ellenáll. A lamellák színe a standard színskálánk alapján választható, de lehetséges egyéni elképzelés szerinti 
színválasztás is. A lamella végeken szegeccsel rögzített alumínium csapok. A felhúzószálnál peremezett 
lyukasztás, a lamella éleken speciális rozsdamentes horgokhoz rögzül a létrakötél, így műanyag alkatrészt nem 
alkalmazunk.  

  
 

MOZGATÁS 

A fejsínbe beépített 3-as vezetésű kötélgyűjtő-egységbe tekeredik fel a felhúzó szalag, valamint ennek az 
egységnek a szélén fut a létrakötél, amelynek segítségével a lamellák állásszögét változtathatjuk . Ezek a 
mozgatókötelek, szalagok 100% terylenből, speciális szövési technikával készülnek, UV-stabilak, és rendkívül 
nagy a kopás-, nyúlás- és zsugorodásállóságuk. A létrakötél - a lamellák tökéletes átfedését biztosítandó - 

kevlár erősítéssel készül. A felhúzó szál 8x0,33mm, szakítószilárdsága 1000N. A kopásállóságot az elemi 
szálakban alkalmazott teflon, és a rendkívül sűrű (100.000 szálkeresztezés/m) él védett szövés tovább növeli. 
A lamellák kiperemezett lyukasztása is a szalag élettartamát növeli.  
 
 

MŰKÖDTETÉS 

Az árnyékolót motorral vagy 2:1-es áttételen keresztül alumínium, törhető beltéri hajtókarral működtethetjük. 

A túlfeszítés elkerülése érdekében a motoros működtetésű szerkezetnél a motor fordulatszámlálóját a 
helyszínen állítjuk be a megfelelő állás eléréséhez, és a felső végállásnál további mechanikus biztonsági 
kapcsolót alkalmazunk. Kézi működtetésű rendszernél egy mechanikus végállás-szabályozót szerelünk be. 
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Maximum magasság 5800 mm 

Maximum szélesség kívül 4400 mm 
Minimum magasság 400 mm 

Minimum szélesség kívül 370 mm 

  
Maximális felület működtetése motorral: 25 m2 

                                                      kézzel: 10 m2 

Beépítési méretek:  

Csomagszélesség: 130 mm 
Csomagmagasság: 95mm + a nyílásmagasság 0,08 –szorosa (motor+20mm) 

                                        

 
 
 
 

 

 

 

A technikai változtatás jogát fenntartjuk! 


