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NEVA ZSALUZIÁK 
Műszaki adatok, ismertető 

 
 

A csehországi NEVA zsaluziák gyártását 1999-ben kezdték el, saját hengersoron. A gyártási technológia legfontosabb 

elemei egyedi fejlesztésűek. Ennek köszönhetően ezek a gyártósorok ma az egyik legmodernebbek Európában. A 

megrendelés és a gyártási folyamat alapja a teljesen automatikus adattovábbítás, az ügyfelek megrendelésének 

beérkezésétől a gyártási műveletek kivitelezéséig a végső ellenőrzés és a szállítás teljesítéséig.   

A cég hatalmas raktárkészletekkel rendelkezik. 

 

Az alapanyagot elsősorban európai szállítóktól vásárolják, akik biztosítják annak kiváló minőségét. A kellően méretezett 

alumínium alapanyag készlet lehetővé teszi, hogy a főszezonban is megfelelő kínálatot tudják biztosítani. 

 

A cégnek több saját fejlesztésű extrudált alumínium terméke van, amiket több európai gyártó partnernek is szállítanak. 

Magyarország nitrai központon keresztül van bekapcsolva a vérkeringésbe, viszonteladói hálózatot építettek ki.  

 

A Relax árnyékolástechnika Miskolcon elsőként szerződött viszonteladó partnere a Neva zsaluziáknak. (2016). Mindig 

magas minőségű termékeket kapunk, pontos szállítási határidővel. A profi szakmai háttérsegítséget szinte napi szinten 

igénybe vesszük, minden munkánknál.  

 
 

Elérhető lamella színek: 
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C-80-as zsaluzia 

 
Vezetősínben vezetett C-80 típusú 

kültéri zsalúzia, C alakú lamellával  

(80 mm széles) egy esztétikus és hatékony  

árnyékolástechnikai eszköz, mely a  

napsugárzás több mint 85%-t árnyékolja,  

így megakadályozza a beltér túlhevülését. 

 

 
 

 

Gyűjtési magasságok: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Alumínium C alakba hengerelt 80 mm széles, 

0,42 mm vastag peremezett lamella 

- Kétoldali billenthetőség 
- 56 x 58 mm-es karnis 

- Alumínium vezetősín és záróléc 

- 8 mm-es mozgató szalagok 

- Motoros és kézi mozgatás 

- Önhordós és homlokzati kivitel 

- Sodronyos és lefutó sínes 
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Z-90-es zsaluzia 

 
Vezetősínben vezetett Z-90 típusú kültéri zsaluzia 

lehetővé teszi a fényerősség folyamatos szabályozását 

a napsugárzás 85 %-t leárnyékolja így megakadályozza 

a beltér túlhevülését. Z – alakba hengerelt, peremezett 

és záró gumi profillal ellátott 90 mm-s lamella csendes 

működésű és majdnem teljes leárnyékolást biztosít. 

A csendes működést a gumírozott vezetősín is elősegíti. 

 

 
 

Gyűjtési magasságok: 

 

 

 

- Alumínium Z alakba hengerelt 90 mm széles, 

0,42 mm vastag peremezett lamella 

- Záró gumiprofil 

- 56 x 58 mm-es karnis 

- Alumínium vezetősín és záróléc 

- 8 mm-es mozgató szalagok 

- Motoros és kézi mozgatás 
- Önhordós és homlokzati kivitel 
- Sodronyos és lefutó sínes 
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S-90-es zsaluzia 

Vezetősínben vezetett S-90 típusú kültéri zsaluzia, 

lehetővé teszi a fényerősség folyamatos szabályozását 

a napsugárzáss 85 %-t leárnyékolja így megakadályozza 

a beltér túlhevülését. Az S alakú 90 mm széles peremezett 

és záró gumi profillal ellátott lamella biztosítja 

a csendes működést és a teljes beltéri árnyékolást. 

A legmerevebb típusú zsaluzia. 

 

 
Gyűjtési magasság: 

 

 

 

- Alumínium S alakba hengerelt 90 mm széles, 
0,42 mm vastag peremezett lamella 

- Záró gumiprofil 

- 56 x 58 mm-es karnis 

- Alumínium vezetősín és záróléc 

- 8 mm-es mozgató szalagok 

- Motoros és kézi mozgatás 

- Önhordós és homlokzati kivitel 

- Sodronyos és lefutó sínes 


