SYSTEMY ZACIENIEÑ

OS£ONY
PRZECIWS£ONECZNE

DUCOSUN F PLUS
Opis
Zewnêtrzny system os³on przeciws³onecznych z ruchomymi
lamelami o kszta³cie elipsy. Lamele mog¹ byæ sterowane
automatycznie przy pomocy si³owników elektrycznych.

W³asnoœci
- Lamele typu F wykonane z aluminium: Al Mg Si 0.5.
- Zaœlepki lamel wykonane z aluminium: Al Mg 3 G22
- Sterowanie si³ownikiem elektrycznym
- Mo¿liwoœæ wykonywania konstrukcji pionowych i poziomych
- Dostêpne w ró¿nych kolorach z palety RAL, anoda EV1
lub w stanie surowym.

Wymiary lamel
200F
250F
300F
300F
400F

200 mm x 37 mm
250 mm x 43,5 mm
300 mm x 50 mm
350 mm x 57 mm
400 mm x 63 mm

Typy lamel do zastosowania w konstrukcjach
DUCOSUN F PLUS

Przyk³ad konstrukcji DUCOSUN F PLUS
z ruchomymi poziomymi lamelami

Schemat mocowania rucomych lamel do s³upów noœnych
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DUCOSUN F MULTIFIT
Opis
Zewnêtrzny system os³on przeciws³onecznych ze sta³ymi
lamelami o kszta³cie elipsy. Lamele mocowane s¹ do
podkonstrukcji za pomoc¹ uchwytów „Multifit”, dziêki temu
istnieje mo¿liwoœæ ustawienia lamel w 11 ró¿nych pozycjach (co
15 stopni).

W³asnoœci
- Lamele typu F i uchwyty wykonane z aluminium: Al Mg Si 0.5.
- Zaœlepki lamel wykonane z aluminium: Al Mg 3 G22
- Mocowanie umo¿liwiaj¹ce ustawienie lamel w 11 pozycjach
- Mo¿liwoœæ wykonywania konstrukcji pionowych i poziomych
- Dostêpne w ró¿nych kolorach z palety RAL, anoda EV1
lub w stanie surowym.

Wymiary lamel
200F
250F
300F
350F
400F

200 mm x 37 mm
250 mm x 43,5 mm
300 mm x 50 mm
350 mm x 57 mm
400 mm x 63 mm
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Typy lamel do zastosowania
w konstrukcjach DUCOSUN F MULTIFIT

45
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Ró¿ne k¹ty nachylenia lamel przy
wykorzystaniu uchwutu MULTIFIT
Schemat mocowania lamel do s³upów noœnych
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DUCOSUN F
Opis
Zewnêtrzny system os³on przeciws³onecznych ze sta³ymi
lamelami o kszta³cie elipsy. Lamele mocowane s¹ do
podkonstrukcji za pomoc¹ specjalnych bocznych zaœlepek.
Sposób mocowania lamel zapewnia mo¿liwoœæ najbardziej
optymalnego ich ustawienia, powoduj¹cego wymagane
zacienienie.

W³asnoœci
- Lamele typu F wykonane z aluminium: Al Mg Si 0.5.
- Zaœlepki lamel wykonane z aluminium: Al Mg 3 G22
- Mocowanie umo¿liwiaj¹ce optymalne ustawienie
- Mo¿liwoœæ wykonywania konstrukcji pionowych i poziomych
- Dostêpne w ró¿nych kolorach z palety RAL, anoda EV1
lub w stanie surowym.

Wymiary lamel
100F
150F
200F
250F
300F
350F
400F

100 mm x 26 mm
150 mm x 35 mm
200 mm x 37 mm
250 mm x 43,5 mm
300 mm x 50 mm
350 mm c 56 mm
400 mm x 63 mm

Typy lamel do zastosowania w konstrukcjach DUCOSUN F

Schemat mocowania lamel do belek noœnych
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DUCOSUN 150CF
Opis
Zewnêtrzny system os³on przeciws³onecznych ze sta³ymi
lamelami o kszta³cie frontowym, przypominaj¹cym elipsê.
Lamele mocowane s¹ do podkonstrukcji pod k¹tem 45 stopni.

W³asnoœci
- Lamele typu CF wykonane z aluminium: Al Mg Si 0.5
- Uchwyty œcienne wykonane ze stali 37.02
- Uchwyty wykonane z poliamidu PA 6.6 wzmocnionego
w³óknami szklanymi.
- Mo¿liwoœæ dowolnego ustawienia rozstawu pomiêdzy
lamelami
- £atwy i szybki monta¿
- Mo¿liwoœæ wykonywania konstrukcji pionowych i poziomych
- Dostêpne w ró¿nych kolorach z palety RAL, anoda EV1
lub w stanie surowym.
- Uchwyty szare lub czarne

Przyk³ad konstrukcji DUCOSUN 150CF

Schemat mocowania lamel do s³upów noœnych

£atwy - zatrzaskowy sposób
monta¿u lamel do uchwytów
Lamela DUCOSUN 150CF
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DUCOSUN C100
Opis
Zewnêtrzny system os³on przeciws³onecznych ze sta³ymi
lamelami mocowanymi s¹ do podkonstrukcji pod k¹tem 45
stopni.

W³asnoœci
- Lamele typu C wykonane z aluminium: Al Mg Si 0.5
- Uchwyty œcienne wykonane ze stali 37.02
- Uchwyty wykonane z poliamidu PA 6.6 wzmocnionego
w³óknami szklanymi.
- Mo¿liwoœæ dowolnego ustawienia rozstawu pomiêdzy lamelami
- Lamele mog¹ byæ mocowane na, lub pod podkonstrukcj¹
noœn¹
- £atwy i szybki monta¿
- Mo¿liwoœæ wykonywania konstrukcji pionowych i poziomych
- Ró¿ne profile wykañczaj¹ce
- Dostêpne w ró¿nych kolorach z palety RAL, anoda EV1
lub w stanie surowym.
- Uchwyty szare lub czarne

Ró¿ne warianty monta¿u lamel do belek i s³upów noœnych

Lamela DUCOSUN 100C

£atwy - zatrzaskowy sposób
monta¿u lamel do uchwytów
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Ponadto w naszej ofercie:
· kompletna oferta okuæ i akcesoriów do œlusarki aluminiowej i stalowej
· maszyny i oprzyrz¹dowanie do produkcji œlusarki aluminiowej i stalowej
· rozwi¹zania do wentylacji pomieszczeñ i ogrodów zimowych
· systemy œcian ¿aluzjowych i os³on przeciws³onecznych
· systemy profili stalowych Ferro-Wic do okien, drzwi i fasad
· systemy profili stalowych Ferro-Wic do drzwi i przegród przeciwpo¿arowych
· automatyka do otwierania drzwi i okien
· systemy oddymiania
· systemy kontroli dostêpu
Szczegó³owe informacje techniczno - handlowe uzyskaj¹ Pañstwo
od naszych przedstawicieli handlowych lub w siedzibie firmy.

esco Polska Sp. z o.o.
grupa VBH
ul. Sterdyñska 1 · 03-797 Warszawa
tel: 022 679 25 22 · fax: 022 678 56 67
e-mail: esco@esco.com.pl

www.esco.com.pl

