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 Z-kujulised ribad tagavad parema varjestuse ja 

on lisaks varustatud müra summutava profiiliga,

 lai värvivalik,

 elektriajam,

 maksimummõõtmed: laius 4.5 m, 
    kõrgus 4.5 m, or laius 3.2 m, kõrgus 5.0 m,

 kasutamiseks välitingimustes.

20

Z90
cube

süsteem
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Süsteem Z90 kassetis, mis on mõeldud paigaldamiseks nii fassaadile 
kui ka moodulitena.

Ribakardin Z90 Cube on lahendatud ekstrudeeritud 
alumiiniumist kandilise kassetiga. Kassett toe-
tub külgjuhikutele, mis on kogu lahenduse 
kandekonstruktsiooniks.
See uus lahendus tagab kiire ja lihtsa paigalduse.
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23The producer reserves the right to introduce changes and/or improvements in design and construction.

Z90 ribad
Valmistatud alumiiniumist paksusega 0,42 mm ja 
laiusega 92,5 mm. Z90 ribasid saab pea täielikult 
sulgeda, mis ei ole tavapärase kuju puhul võimalik. 
Ribad on varustatud müra summutava tihendiga, 
mis aitab kardinast tingitud müra vähendada.

tekstiilelemendid
Süsteem Hagofix® – aramiidiga (materjal, mida kasutatakse näiteks kuulivestides) 
kahekordselt tugevdatud polüesterkiud koos lindiga on Z90 ribade kandekonstrukt-
siooniks. Neid tekstiile iseloomustavad suur venimis- ja kulumiskindlus, neid on ter-
motöödeldud ning need on ilmastiku- ja UV-kindlad.

kassett
Kandiline kassett on valmistatud ekstrudeeritud alumiiniumist 
ja toetub külgjuhikutele, mis on kandekonstruktsiooniks. 
See lahendus on mõeldud paigaldamiseks fassaadidele.

ajam ja automaatika

külgjuhikud

Pakume juhtivate Euroopa tootjate lahendusi, näiteks täielikku ilmastikuautomaatikat, 
päikeseandureid, vaikseid mootoreid, saatja-vastuvõtjaga mootoreid, kaugjuhtimispulte. 

Z90
cube

Külgjuhik CUBE on mõeldud paigaldamiseks fassaadidele.48

48

CUBE

süsteem

Tootja jätab endale õiguse muuta ja/või täiustada disaini ja konstruktsiooni.
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 Z-kujulised ribad tagavad parema varjestuse 

ja on lisaks varustatud müra summutava 

profiiliga,

 lai värvivalik,

 käsiajam (vänt)* või elektrijaam,

 maksimummõõtmed: laius 4.5 m, 
    kõrgus 4.5 m, or laius 3.2 m, kõrgus 5.0 m,

 kasutamiseks välitingimustes.

* Ei kehti ovaalse kasseti puhul.

24

Z90süsteem
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Tänu oma ainulaadsele kujule saab kardinat Z90 
peaaegu täielikult sulgeda – tavapärase kuju korral 
ei ole see võimalik.

Ribade kaldenurga sujuv muutmine annab 
võimaluse valgustugevust vabalt sättida, sõltuvalt 
individuaalsetest vajadustest, muutes ruumi sise-
keskkonna seeläbi meeldivamaks. 

Süsteem Z90 kassetis, mis on mõeldud paigaldamiseks nii fassaadile 
kui ka moodulitena.
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KAHENE ÜMARJUHIK

KAHENE
JUHIK

ÜHENE 
JUHIK

Z90 ribad
Valmistatud alumiiniumist paksusega 0,42 mm ja 
laiusega 92,5 mm. Z90 ribasid saab pea täielikult 
sulgeda, mis ei ole tavapärase kuju puhul võimalik. 
Ribad on varustatud müra summutava tihendiga, 
mis aitab täielikult suletuna mürataset vähendada.

tekstiilelemendid
Süsteem Hagofix® – aramiidiga (materjal, mida kasutatakse näiteks kuuli-
vestides) kahekordselt tugevdatud polüesterkiud koos lindiga on Z90 ribade 
kandekonstruktsiooniks. Neid tekstiile iseloomustavad suur venimis- ja kulumiskindlus, 
neid on termotöödeldud ning need on ilmastiku- ja UV-kindlad.

ajam ja automaatika

külgjuhikud
Saadaval on kaks külgjuhikut. Tavapä-
rased juhikud kattepaneeliga, mis on 
mõeldud paigaldamiseks harilikele 
fassaadidele, ning ümarprofiiliga
külgjuhikud poolümara kassetiga (mis 
on ise kandekonstruktsiooniks) paigal-
damiseks sõrestikfassaadidele.

40
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48

Pakume juhtivate Euroopa tootjate lahendusi, näiteks täielikku ilmastikuautomaatikat, 
päikeseandureid, vaikseid mootoreid, saatja-vastuvõtjaga mootoreid, kaugjuhtimispulte. 
Ovaalse kassetiga Z90 on saadaval ainult elektriajamiga.

kassett
   Ribakardinate kattekassett on valmistatud 
1,2 mm või 2,0 mm paksusest lehtalumiiniumist. 
Sõltuvalt konfiguratsioonist saab seda kohandada 
mitmesugustele fassaadilahendustele sobivaks.

Saadaval on ka ekstrudeeritud alumiiniumist valmis-
tatud ovaalne kassett, mis toetub konstruktsiooni 
kandeelemendiks olevatele külgjuhikutele. See süs-
teem on mõeldud kasutamiseks sõrestikfassaadidel, 
samuti harilikel fassaadidel.

süsteem

Tootja jätab endale õiguse muuta ja/või täiustada disaini ja konstruktsiooni.


