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aluzje fasadowe (zewn trzne) firmy Griesser – prosty sposób na przegrzanie pomieszczenie i mak-
symalnie wykorzystanie wiat a dziennego. Nowoczesne, uniwersalne i eleganckie rozwi zania os on 
zewn trznych okien, które sprawdzaj  si  w ka dych warunkach. Szeroki wybór typów oraz kolo-
rów sprawia, i  produkt sprawdza si  bardzo dobrze w domach jednorodzinnych (w szczególno ci 
w oknach od strony po udniowej – umo liwiaj  pe ne wykorzystanie wiat a dziennego), mo na te  je 
zastosowa  w budynkach biurowych, instytucjonalnych, halach, marketach.

aluzje fasadowe firmy Griesser 

Informacje techniczne:
Wysoko  kasety (górny profil, silnik, aluzje 

podci gni te) zale y od wysoko ci okna, typu 
aluzji oraz rodzaju wybranych lamel – wyso-

ko  ta jest istotna, aby przy projektowaniu zo-
stawi  wystarczaj c  ilo  miejsca, tak aby przy 
monta u nie zmniejszy wiat a okna,

Kaseta mo emy zosta  ca kowicie zabudowa-
na elewacj  lub mo na równie  zamontowa  spe-
cjalne os ony,

Mechanizm blokuj cy (w typie Metalunic 
i Grinotex) dalsze opuszczanie aluzji, przy na-
potkaniu na przeszkod ,

aluzje montowane s  do ramy okna, kon-
strukcji fasady lub bezpo rednio do ciany,

aluzje mog  pracowa  (w zale no ci od typu) 
przy max pr dko ci wiatru 105 km/h,

Sterowanie r czne lub elektryczne (sterowa-
nia elektrycznego – silnik 230 V, 50 Hz, mo li-
wo  zintegrowania z systemem automatyki bu-
dynkowej).

Zalety aluzji zewn trznych:
Sprawdzaj  si  w nowoczesnych obiektach ar-

chitektonicznych oraz  uatrakcyjnia wygl d do-
mów jednorodzinnych,

Mo liwo  dopasowanie koloru aluzji do kolo-
ru elewacji (paleta 100 kolorów podstawowych),

P ynne sterowanie k tem nachylenia lameli, 
pozwala na maksymalne wykorzystanie wiat a
dziennego, 

Zmniejszenie lub ca kowita redukcja ol nienia,
Obni enie kosztów klimatyzacji latem oraz ob-

ni enie kosztów ogrzewania zim  – aluzje mon-
towane na du ych powierzchniach dzia aj  jak 
izolator; przy zamkni tych aluzjach mi dzy po-
wierzchni  lameli i szyb  okna powstaje bariera 
termiczna, która wp ywa na spowolnienie wymia-
ny ciep a (latem ciep e powietrze nie dostaje si
tak szybko do wn trza budynku, natomiast zim
ciep e powietrze nie wydostaje si  na zewn trz),

Wysokiej klasy pow oki pokrywaj ce lamele, 
zmniejszaj  wp yw warunków atmosferycznych,

Ka da lamela z jednej strony wyposa ona jest 
w pasek z tworzywa, który gwarantuje lepsze za-
ciemnienie, przy ca kowitym zamkni ciu alu-
zji, oraz zmniejsza ha as, kiedy podczas wiatru 
lameli si  o siebie obijaj ,

Mo liwo  wykonania lameli w dwóch kolo-
rach (przy wyborze jednego ze 100 kolorów – bi-
kolor w cenie podstawowej).

Edyta Trawi ska

Grinotex Sinus

Metalunic Sinus
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