Nosný žaluziový a roletový
překlad HELUZ

JEDINEČNÉ ŘEŠENÍ V ČR

pro zajištění Vašeho soukromí

Polyfunkční výrobek se snadnou montáží
Zabezpečí vysoký komfort bydlení

Proč zvolit nosný žaluziový
a roletový překlad HELUZ?
■■

Jedinečné řešení překladu v ČR
Nosný roletový a žaluziový překlad HELUZ je polyfunkční keramobetonový překlad tvořící schránku pro osazení venkovních stínicích systémů. Při osazení stínicí techniky se nemění světlost otvoru a ovládací
a instalační prvky nezasahují do okenního rámu.

■■

Urychlení výstavby
Jedná se o ucelený kompletní výrobek se snadnou montáží. Na stavbě
se osazuje na nosné zdivo obvodových stěn a nemusí se pracně skládat z několika komponentů. Při stavbě se tak neztrácí čas.

■■

Okamžitá únosnost
Překlad je vyroben z vyztuženého betonu, je nosný a lze jej přímo zatížit stropní konstrukcí.

■■

Eliminace tepelných mostů
Uvnitř překladu je umístěna tepelná izolace z polystyrenu eliminující
tepelné mosty u nadpraží otvorů v obvodových stěnách.

■■

Snadné omítání
Pohledové strany překladu jsou opatřeny cihelným obkladem a tvoří
tak vhodný podklad pro omítku. Obvodová stěna je díky tomu v celé
ploše materiálově homogenní a zamezuje se tím možnosti vzniku
prasklin v omítce.

■■

Velký výběr rozměrů
Překlady se vyrábí pro zdivo tloušťky 365-490 mm a pro světlosti otvorů
od 600 do 3 850 mm. Výška překladu respektuje modulovou výšku zdění
250 mm a není nutné žádné dobetonování ani dozdívání.

■■

Vhodný i pro zateplené stavby
Překlady lze použít jak v jednovrstvém zdivu, tak i ve stavbách se zateplením. Předsazení překladu přes venkovní líc obvodového zdiva je
až 150 mm.

■■

Pro žaluzie i rolety
Překlad tvoří schránku pro osazení venkovních stínicích systémů a je
již z výroby opatřen profilovou lištou, která slouží k upevnění držáků
hřídele rolet nebo nosiče žaluzií. Do jednoho překladu lze bez problémů namontovat dvě různé rolety, např. pro okno a balkonové dveře.

■■

Maximální komfort i bezpečnost
Díky stínicí technice osazené do schránky v překladu snížíte tepelné
ztráty budovy, omezíte pronikání hluku do objektu, zabráníte přehřívání
místností v letních měsících a zajistíte si i větší soukromí. Při zapuštění vodicích lišt rolet do zdiva ostění zvýšíte míru zabezpečení proti
vloupání.

■■

Montáž zastínění kdykoliv
Nosný žaluziový a roletový překlad HELUZ umožňuje kompletně dokončit stavbu bez nutnosti montáže venkovních stínicích systémů. Ty
lze namontovat kdykoliv, podle požadavků investora, až během užívání
stavby. Montáž a revize stínicího systému se provádí montážním otvorem na vnější straně před okenním rámem.
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