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TECHNICKÉ INFORMÁCIE MOŽNOSTI ZABUDOVANIA

FARBY LAMIEL MOŽNOSTI VEDENIA

FARBY RÁMU MOŽNOSTI OVLÁDANIA

PRÍSLUŠENSTVO

www.betop.sk

Cenovo najvýhodnejším prevedením exteriérových žalúzií sú lamely typu C80. 
Cena je výhodnejšia vďaka menej náročnej technológii výroby, jednoduchos-
ti tvaru lamely a možnosti bočného lankového prevedenia. Zachytávajú až 85 
% slnečného žiarenia, čím prispievajú k zníženiu nákladov na klimatizáciu. 
Umožňujú plynulú reguláciu svetla v interiéri. Je možné ich zabudovať do 
prekladov do priznaných boxov rôznych tvarov alebo namontovať na fasádu. 
Lamely je možné naklopiť až do úrovne 175°, čo umožňuje prikurovanie v sl-
nečných zimných dňoch. Tento typ žalúzií sa odporúča pre administratívne 
budovy, ktoré disponujú dvojplášťovými sklenenými priečeliami a pre zimné 
záhrady. 

• plynulá regulácia svetla
• úspora nákladov na klimatizáciu – možnosť zachytenia až 85 % slnečného 

žiarenia
• úspora nákladov na vykurovanie – možnosť naklopenia lamiel až do úrovne 

175°
• nižšia cena oproti typom Z90 a S90
• jednoduchá údržba

• väčšie nábaly lamiel o 1,5 – 3 cm
• vyššia hlučnosť – bez gumového tesnenia
• bez systému HAGOFIX®

• nižšia úroveň pevnosti a odolnosti proti nárazovému vetru
• nižšia úroveň zatemnenia

VÝHODY TYPU C80

NEVÝHODY TYPU C80



EXTERIÉROVÉ ŽALÚZIE C80

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

• valcovaný hliníkový profil   
• tvar C
• hrúbka steny: 0,48 mm   
• krycia výška: 80 mm
• bez gumového tesnenia

www.betop.sk



EXTERIÉROVÉ ŽALÚZIE C80

FARBY LAMIEL

BIELA – RAL 9003 

SLONOVÁ KOSŤ – RAL 1015 

ANTRACIT (sivá) – RAL 7016 

STRIEBORNÁ – RAL 9006 

STRIEBORNÁ TMAVÁ – RAL 9007

KOVOVÁ SIVÁ – DB 703 

ZEMITÁ HNEDÁ – RAL 8028 

ČOKOLÁDOVÁ HNEDÁ – RAL 8017

BRONZOVÁ – VSR 780

TMAVÁ BRONZOVÁ – IGP 581 ME

SVETLO SIVÁ – RAL 7038 

SVETLÁ BÉŽOVÁ – VRS 240

Akákoľvek RAL

www.betop.sk

NEŠTANDARDNÉ FARBYŠTANDARDNÉ FARBY
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FARBY RÁMU

STRIEBORNÁ – RAL 9006 

STRIEBORNÁ TMAVÁ – RAL 9007  

ANTRACIT (sivá) – RAL 7016  

PREVEDENIE ELOX   

BRONZOVÁ – C33

Akákoľvek RAL

www.betop.sk

NEŠTANDARDNÉ FARBYŠTANDARDNÉ FARBY
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MOŽNOSTI ZABUDOVANIA
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Materiál: hliník
Tvar: L 
Hrúbka plechu: 1,5 mm 
Konštrukcia: s nosičom omietky alebo bez 
Použitie: univerzálny, pre novostavby, vhodné aj pre dodatočnú 
montáž  

Materiál: hliník
Tvar: U 
Hrúbka plechu: 1,5 mm
Konštrukcia: s nosičom omietky alebo bez 
Použitie: zadnou stranou sa prekrýva preklad 

Materiál: hliník
Tvar: L + horný záhyb
Hrúbka plechu: 1,5 mm
Konštrukcia: s nosičom omietky alebo bez
Použitie: dodatočná montáž nad okenný otvor na vonkajšiu 
fasádu 

Materiál: hliník
Tvar: U + zadný záhyb
Hrúbka plechu: 1,5 mm
Konštrukcia: s nosičom omietky alebo bez 
Použitie: ideálne použitie pri zabudovaní žalúzie do prekladu, 
zadný záhyb umožňuje dodatočnú montáž siete proti hmyzu 

Krycí plech typ 1

Krycí plech typ 3

Krycí plech typ 2

Krycí plech typ 4
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MOŽNOSTI VEDENIA
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• montovaná na bočné ostenie
• viditeľná

• montovaná priamo na rám okna 
alebo dverí

• použité výsuvné alebo tele-
skopické držiaky 

• určená pre kombináciu dvoch/
troch žalúzií

• montovaná na bočné ostenie
• použité zápustné ostenie 
• zapustená v ostení 

• použité oceľové lanko, pomocou 
ktorého je lamela vedená

• lanko je pogumované a ukotvené 
na parapetnej doske alebo ráme 
okna či dverí

• je možné použiť iba pre typ 
lamely C80 

• v prípade rohovej zostavy 90° 
• vodiace lišty sú montované 

pomocou hliníkových profilov 
• ukotvenie pomocou Y konzoly 

na ráme okna či dverí
• viditeľné

• montovaná priamo na rám         
okna alebo dverí

• použité výsuvné alebo                  
teleskopické držiaky 

• viditeľná

• montovaná na bočné ostenie
• použitá zápustná lišta 
• zapustená v ostení

• v prípade rohovej zostavy 90° 
• vodiace lišty sú montované         

na rám okna či dverí 
• roh je zakrytý hliníkovým 

plechom
• viditeľné

VODIACA LIŠTA 1

VODIACA LIŠTA 3

VODIACA LIŠTA 5 LANKOVÉ VEDENIE

ROHOVÁ ZOSTAVA 
- Y KONZOLA

VODIACA LIŠTA 2

VODIACA LIŠTA 4

ROHOVÁ ZOSTAVA
- ROHOVÝ PLECH
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MOŽNOSTI OVLÁDANIA
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• ovládanie pomocou kľuky
• prevod 1:5
• farba kľuky: biela
• možnosti použitia: exteriérové žalúzie 

• typy: SITUO 1 Variation io II, SITUO 5 Variation io II
• jednokanálový alebo 5 kanálový prenosný diaľkový 

ovládač 
• 3 polohy (HORE, STOP/MY, DOLE) 
• poloha MY slúži pre zastavenie pohybu i pre 

nastavenie obľúbenej polohy 
• stredné koliesko slúži pre naklápanie lamiel žalúzií 
• možnosti použitia: exteriérové tienenie, markízy, 

osvetlenie 

• typ: CONNEXOON
• jednoduché riešenie pre riadenie domácnosti 
• centralizácia všetkých pripojených zariadení
• vizualizácia stavu pripojených zariadení v reálnom 

čase 
• dostupné 3 aplikácie: WINDOW, TERRACE, 

ACCESS
• možnosti použitia: exteriérové tienenie, markízy, 

pergoly, garážové brány 

• typ: NINA TIMER
• centrálne diaľkové ovládanie s časovačom 
• dotyková obrazovka
• možnosť vytvárania rôznych scenárov 
• zabudovaný časovač
• možnosti použitia: exteriérové a interiérové tiene-

nie, osvetlenie, záclony a závesy, garážové brány 

• typ: TaHoma®

• komplexné riešenie pre riadenie domácnosti 
• bezdrôtové ovládanie zariadení v domácnosti pomocou inteligentného mobilného telefónu, 

tabletu, či počítača
• jednoduchá tvorba scenárov 
• možné riadiť až 200 zariadení
• mobilná aplikácia v Slovenskom jazyku pre Android a iOS
•  možnosti použitia: exteriérové a interiérové tienenie, záclony a závesy, garážové brány, 

osvetlenie, markízy, pergoly, bezpečnostné kamery, zabezpečenie domácnosti 

MANUÁLNE OVLÁDANIE DIAĽKOVÉ OVLÁDANIE - io

RIADENIE DOMÁCNOSTI - io

CENTRÁLNE OVLÁDANIE - io

RIADENIE DOMÁCNOSTI - io
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• typ: EOLIS WireFree
• bezdrôtový (batériový)
• pre ochranu žalúzií pred silným vetrom 

• typ: SUNIS WireFree 
• bezdrôtový (batériový) 
• pre ochranu pred slnečným žiarením

VETERNÝ SENZOR – motorické ovládanie SLNEČNÝ SENZOR – motorické ovládanie
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