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Charakterystyka żaluzji fasadowych
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Komfort optyczny i termiczny
Żaluzje fasadowe skutecznie zabezpieczają pomieszczenia przed 
nadmiernym nagrzaniem oraz powstrzymują większość promieni 
słonecznych bezpośrednio wpadających do wnętrza pomieszczeń. 
Swoboda regulacji kąta nachylenia lameli umożliwia wybór 
odpowiedniego stopnia zaciemnienia i stwarza korzystne warunki 
optyczne.

Estetyka i funkcjonalność
Żaluzje fasadowe zmieniają wygląd obiektu, nadając mu ciekawego 
i nowoczesnego charakteru. Lamele produkowane w dwóch kształtach 
- litery C i zbliżonym do litery Z, charakteryzują się lekką konstrukcją  
i atrakcyjnym wyglądem. Możliwość wyboru napędu i zastosowanie 
automatyki pogodowej zwiększa funkcjonalność systemu.

Trwałość
Ruchome lamele profilowane z taśmy aluminiowej powlekane są 
specjalnymi powłokami lakierniczymi, gwarantującymi odporność 
na warunki atmosferyczne i oddziaływania mechaniczne. Solidne 
wykończenie prowadnic i blach osłonowych oraz elementów 
mocujących zapewnia konstrukcji stabilność i trwałość na lata. Ponadto, 
wszystkie komponenty wykorzystywane do produkcji systemu mają 
wysoką wytrzymałość i są odporne na czynniki zewnętrzne.

Żaluzje 
Fasadowe

Od ponad 40 lat tworzymy najwyższej jakości sys-
temy dedykowane do zaciemniania powierzchni 
fasadowych oraz innych przeszkleń.
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C80
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Właściwości:
• Dwa warianty osłony: kaseta z ekstrudowanego aluminium lub 

aluminiowa blacha osłonowa  w 4 wariantach
• Prowadnice z ekstrudowanego aluminium
• Dostępna wersja samonośna Cube lub Oval
• Lamele w kształcie litery C z zawiniętymi brzegami zapewniającymi 

dodatkową wytrzymałość
• Płynne sterowanie kątem pochyłu lameli umożliwiające swobodną 

regulację natężenia światła
• Zawinięte otwory w lamelach chroniące tasiemki przed przetarciem
• Sworznie ze stopu cynku i aluminium 
• Elementy tekstylne z poliestru utrwalane termicznie, odporne na 

rozciąganie, przecieranie i oddziaływanie promieni UV, drabinki 
wzmocnione aramidem

• Możliwość lakierowania konstrukcji na dowolny kolor RAL (opcja)
• Możliwość zabudowy podtynkowej (nie dotyczy wersji samonośnej)
• Opcja łączenia dowolnej ilości modułów
• Napęd ręczny lub elektryczny
• Dla systemów Cube lub Oval tylko napęd elektryczny

C80

zewnętrzny
system modułowy
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Z90
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Właściwości:
• Dwa warianty osłony: kaseta z ekstrudowanego aluminium lub 

aluminiowa blacha osłonowa 
• Dostępna wersja samonośna
• Prowadnice z ekstrudowanego aluminium
• Lamele w kształcie litery Z zapewniające większe zaciemnienie
• Płynne sterowanie kątem pochyłu lameli umożliwiające swobodną 

regulację natężenia światła
• Profil wyciszający pracę systemu przy zamykaniu lameli
• Sworznie ze stopu cynku i aluminium
• Elementy tekstylne z poliestru utrwalane termicznie, odporne na 

rozciąganie, przecieranie i oddziaływanie promieni UV, drabinka 
wzmocniona aramidem

• Możliwość zabudowy podtynkowej
• Opcja tworzenia dowolnej ilości modułów
• Konstrukcja lakierowana proszkowo
• Napęd ręczny lub elektryczny

93.2 mm
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Z90

Z90 CUBE

Z90 OVAL
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C80 BOX
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Właściwości:
• Kaseta do montażu podtynkowego wykonana z ekstrudowanego 

aluminium, wyposażona jest w wypust, umożliwiający wykonanie 
zewnętrznej wyprawy tynkarskiej

• Pokrywa rewizyjna umożliwiająca łatwy dostęp i montaż
• Wariant Box 2 z dociepleniem nadproża
• Lamele w kształcie litery C z zawiniętymi brzegami zapewniającymi 

dodatkową wytrzymałość
• Płynne sterowanie kątem pochyłu lameli umożliwiające swobodną 

regulację natężenia światła
• Zawinięte otwory w lamelach chroniące tasiemki przed przetarciem
• Sworznie ze stopu cynku i aluminium 
• Elementy tekstylne z poliestru utrwalane termicznie.
• Drabinki wzmocnione aramidem odporne na rozciąganie, 

przecieranie i oddziaływanie promieni UV.
• Konstrukcja lakierowana proszkowo
• Napęd elektryczny

C80 BOX
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Z90 BOX
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Z90 BOX
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Właściwości:
• Kaseta do montażu podtynkowego wykonana z ekstrudowanego 

aluminium, wyposażona jest w wypust, umożliwiający wykonanie 
zewnętrznej wyprawy tynkarskiej 

• Pokrywa rewizyjna umożliwiająca łatwy dostęp i montaż
• Wariant Box 2 z dociepleniem nadproża
• Lamele w kształcie litery Z zapewniające większe zaciemnienie 
• Profil wyciszający pracę systemu przy zamykaniu lameli
• Płynne sterowanie kątem pochyłu lameli umożliwiające swobodną 

regulacje natężenia światła 
• Zawinięte otwory w lamelach chroniące tasiemki przed przetarciem
• Sworznie ze stopu cynku i aluminium 
• Elementy tekstylne z poliestru utrwalane termicznie.
• Drabinki wzmocnione aramidem odporne na rozciąganie, 

przecieranie i oddziaływanie promieni UV
• Konstrukcja lakierowana proszkowo
• Napęd elektryczny
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Lakierowanie konstrukcji
Poniższe zestawienie prezentuje wybraną kolorystykę dostępną w ramach kolekcji SELT w zakresie elementów konstrukcji lakierowanych proszkowo. 
Warunki lakierowania na pozostałe kolory palety RAL spoza poniższej kolekcji podlegają indywidualnym ustaleniom w zakresie cen oraz warunków 
realizacji. Z przyczyn produkcyjnych, technicznych oraz ze względu na różną technologię lakierowania dopuszcza się odchylenia kolorystyczne pomiędzy 
poszczególnymi komponentami żaluzji. Wydruk kolorów stanowi formę poglądową. Kolory zgodne ze wzornikiem firmy Selt. Zamieszczone zdjęcia mają 
charakter poglądowy, kolory mogą różnić się od rzeczywistych. Ewentualna różnica w odcieniach nie stanowi podstawy do reklamacji.

RAL 1013 MAT

RAL 7021 MAT

RAL 7043 MAT

RAL 9006 MAT

VSR 780 MAT

RAL 9007 MAT

FSM 71319 MAT

RAL 8003 MAT RAL 8014 MAT

RAL 9010 MAT DB 703 MAT

RAL 8016 MAT

RAL 9016 MAT VSR 240 SATIN

RAL 9001 MAT RAL 9005 MAT

RAL 7024 MAT RAL 7035 MAT RAL 7037 MAT RAL 7039 MATRAL 7022 MAT

RAL 1015 MAT RAL 7001 MAT RAL 7012 MAT RAL 7015 MAT RAL 7016 MAT
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Lakierowanie lameli
Poniższe zestawienie prezentuje wybraną kolorystykę dostępną w ramach kolekcji SELT. Warunki lakierowania w obrębie kolekcji oraz na pozostałe kolory 
RAL - zgodnie z zasadami opisanymi w cenniku żaluzji fasadowych. Z przyczyn produkcyjnych, technicznych oraz ze względu na różną technikę lakierowania 
dopuszczalne są odchylenia kolorystyczne pomiędzy poszczególnymi komponentami systemów. Zamieszczone zdjęcia mają charakter poglądowy, kolory 
mogą się różnić od rzeczywistych. Ewentualna różnica w odcieniach nie stanowi podstawy do reklamacji. Niestandardowa perforacja (wzór ułożenia oraz 
wielkość otworów) i lakierowanie spoza kolekcji Selt podlegają indywidualnym ustaleniom w zakresie ceny i warunków realizacji.

Standardowy wybłysk lameli 80% (Satyna).
* - wybłysk 60% (Półmat)
** - kolory dostępne do wyczerpania zapasów

RAL 1013
Z90, C80

RAL 8014
Z90, C80

DB 703
Z90, C80

VSR 240*
Z90, C80

VSR 780*
Z90, C80

RAL 1006**
C80

RAL 3004**
C80

RAL 5014**
Z90, C80

RAL 9006
Z90, C80, C80F, C50

RAL 9007
Z90, C80, C80F, C50

RAL 9010
Z90, C80, C80F, C50

RAL 9016
C80

RAL 9005*
Z90, C80

RAL 7012
Z90, C80

RAL 7016
Z90, C80, C80F, C50

RAL 7021
Z90, C80

RAL 7024
Z90, C80

RAL 7035
Z90, C80
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Typ drobna struktura
mat perlisty Typ drobna struktura Wykończenie satynowe Wykończenie matowe Typ sztuczna anoda

Wybłysk
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Automatyka
Komfort podczas pracy i wypoczynku

Zastosowanie pełnego sterowania automatycznego 
w osłonach przeciwsłonecznych umożliwia kontrolę 
poziomu energii słonecznej przenikającej do wnętrza 
budynku. Ponadto stanowią one dodatkowy element 
ochrony dla systemu w przypadku oddziaływania 
niekorzystnych warunków atmosferycznych. Nowoczesne 
systemy automatyki cechuje także prosty montaż, 
łatwa konfiguracja i rekonfiguracja.

• STEROWANIE - W zależności od potrzeb, sterowanie osłonami może odbywać się 
za pomocą przełączników naściennych, pilotów lub poprzez Internet dzięki aplikacji 
z wygodnym interfejsem do obsługi na komputerze, tablecie lub smartfonie.

• CZUJNIKI - Zastosowanie czujników wiatru, słońca daje możliwość automatycznego 
sterowania osłonami przeciwsłonecznymi w zależności od zmieniających się warunków 
atmosferycznych.

• NAPĘD - Zastosowanie napędów elektrycznych w osłonach przeciwsłonecznych daje 
nam komfort użytkowania oraz możliwość programowania automatycznego zwijania 
i rozwijania systemów.
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Gwarancja

Firma SELT gwarantuje jakość oferowanych Produktów i oświadcza, 
że wszystkie oferowane Produkty objęte są Gwarancją Producenta. 
Towary oferowane przez SELT pozbawione są wad fizycznych i prawnych 
(rękojmia). Gwarancja i rękojmia udzielana jest na Produkt na okres 2 lat 
od dnia wydania Produktu. Warunki Gwarancji Produktu udostępnianie 
są Konsumentowi przed zamówieniem Produktu, a także dostarczane 
są Klientowi wraz z Produktem. Klient przed dokonaniem zamówienia 
Produktu jest zobowiązany do zapoznania się z udostępnianymi mu 
Warunkami Gwarancji Produktu.

Do reklamacji na Produkty zakupione przez Konsumenta zastosowanie 
ma § 12 Regulaminu, a do Produktów zakupionych przez Klienta innego 
niż Konsument – Ogólne Warunki Gwarancji dostępne na stronie  
www.selt.com

W zakresie rękojmi, zgodnie z art. 5561 Kodeksu cywilnego, wada: 
1. Fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową. W 

szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z umową, jeżeli: nie 
ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu 
na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub 
przeznaczenia; nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca 
zapewnił kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór; nie 
nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy 
zawarciu umowy, a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego 
jej przeznaczenia; została kupującemu wydana w stanie niezupełnym.

2. Prawna ma miejsce, gdy rzecz sprzedana stanowi własność osoby 
trzeciej albo jeżeli jest obciążona prawem osoby trzeciej, a także jeżeli 
ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji 
lub orzeczenia właściwego organu.

SELT jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały 
w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Klienta lub wynikły z przyczyny 
tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili.

W przypadku wadliwości Produktu, firma SELT jest zobowiązana rzecz 
wadliwą wymienić na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym 
czasie bez nadmiernych niedogodności dla kupującego.
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Wszelkie parametry techniczne, wygląd i kolorystyka produktów są aktualne na chwilę oddania tego folderu do druku. Producent zastrzega sobie prawo do 
wprowadzania zmian bez uprzedniego poinformowania. Ze względu na technikę druku wszelkie reprodukcje koloru mają charakter poglądowy, ich odstępstwo 
od faktycznej kolorystyki nie może stanowić podstawy do reklamacji. Zabrania się reprodukcji folderu, w całości lub w części, bez pisemnej zgody firmy SELT.

selt.com

selt.comarchiselt.com


