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UMBROLL ZSALUZIA
Műszaki adatlap és ismertető

A cég, ami az UMBROLL termékeket gyártja 1992-ben alakult. Az akkor még csak két fős vállalkozás eleinte kizárólag
napellenző és szalagfüggöny értékesítésre koncentrált. 16 év folyamatos fejlődést követően, 2008-ban született meg az
Umbroll kifejezés és logó, amely hamar beépült a szakmai köztudatba, mára pedig hazánk egyik legismertebb
árnyékolástechnikai márkaneve lett.
Umbroll termékek viszonteladói hálózatunkon keresztül érhetőek el, nem csak Magyarországon hanem Európa számos
országában is. Cégünk Miskolcról az elsők között lett viszonteladó partnere 1999-től. Kezdetben napellenzőket és más
ponyvás árnyékolókat telepítettünk. 2005-től vásároljuk az Umbroll zsaluziákat, ismerjük a szerkezetet mára kívül-belül.
Korszerű gyártási technológia, korrekt üzleti háttér, nagy szaktudás, széles választék mellett a segítő készséget is
megtapasztalhattuk.
Általános tudnivalók:
Megvezetés:

A vezető sín préselt alumínium eloxált, vagy szinterezett felülettel. A lamella végeken szegeccsel
rögzített alumínium csapok vannak, melyek a gumírozott vezetősínben futnak.

Profilok:

A fejsín horganyzott felületű acéllemezből készül. A záró profil préselt alumínium, melyheza
legalsó lamella fixen rögzül. A forgatótengely préselt keményalumínium ötvözet, hogy nagy
szélességű árnyékolóknál is szögeltérés nélkül mozogjanak a lamellák.

Működtetés:

A mozgatókötelek, szalagok 100% terylenből, speciális szövési technikával készülnek, UV
stabilak és rendkívül nagy a kopás-, nyúlásállóságuk, alaktartásuk. A mozgató mechanizmus
svájci alkatrészekből kerül összeszerelésre.

A lamellák felületei lakkozottak, színsor alapján választhatóak. A VSR színsor megfelelői beazonosíthatóak a RAL
színmintában.
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UMBROLL C-80

Lamellák:

80 mm széles, visszaperemezett. A szélállóság növelése érdekében a lamellák belső ívére
zsinórzatrögzítő klipszeket erősítenek, a felfüggesztési pontokon, ami meggátolja, hogy a lamella
átbillenjen. A lamella színe VSR és RAL színskála alapján választható.

UMBROLL S-90

Lamellák:

90 mm széles, visszaperemezett, így nagyon erős profilt képez. A lamella színe VSR és RAL
színskála alapján választható.

UMBROLL Z-90

Lamellák:

90 mm széles, visszaperemezett, így nagyon erős profilt képez. A lamella színe VSR és RAL
színskála alapján választható.

Gyűjtési magasság számolása:
,,C” lamella:

Magasság (cm) / 15 cm + 14 cm

Pl: 150 cm / 15 cm = 10 cm + 14 cm = 24 cm a gyűjtés magassága

,,S” lamella:

Magasság (cm) / 12,5 cm + 9,5 cm

Pl: 150 cm / 12,5 cm = 12 cm + 9,5 cm = 21,5 cm a gyűjtés magassága

,,Z” lamella:

Magasság (cm) / 12,5 cm + 9,5 cm

Pl: 150 cm / 12,5 cm = 12 cm + 14 cm = 21,5 cm a gyűjtés magassága
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Felépítése
C-80-as

S-90-es

Z-90-es
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