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Jak vybrat venkovní žaluzie? Podle 4
základních kritérií
Venkovní žaluzie jsou skvělou volbou pro komfort bydlení, úsporu energií
i bezpečnost. Rozhodli jste se pro pořízení předokenních žaluzií? Čeká vás
ještě výběr nejvhodnějšího typu dle velikosti a tvaru lamel, způsobu
ovládání, materiálu a barvy. Poradíme vám, jak se v těchto parametrech
orientovat.

Lamely venkovních žaluzií
Předokenní žaluzie jsou vždy označené písmenem a číslem. Písmeno udává tvar lamely, číslo její
průměr v milimetrech (např. S90). Každý výrobce si sice označení určuje sám, nicméně na stejném
principu, takže písmeno a číslo se u výrobku vyskytuje vždy.
Tvar lamely

Charakteristika

C

Tvar lamely venkovní žaluzie zaoblenými hranami připomínající písmeno C je
nejstarším typem a je také nejlevnější. Lamely se při stažení vzájemně
nedotýkají a při vytažení zabírají nejméně místa. Výhodou je možnost
naklápení na obě strany. Pokud je ale vaším primárním cílem úplné
zatemnění místnosti, není pro vás typ C vhodný.

S

Lamely ve tvaru S tvoří při stažení celistvou plochu a poskytují tedy
dokonalé zatemnění. Lamely se vzájemně dotýkají, ale jsou opatřeny
protihlukovým okrajem, takže není třeba se obávat zvuků způsobených
nárazem větru.

Z

Stejně jako u předchozího typu lamel, i ty ve tvaru Z garantují úplné
zatemnění a protihlukovou ochranu. Tento tvar lamely vyniká také
moderním vzhledem a termoregulačními schopnostmi.

Výběr velikosti lamel závisí na rozměru okenního otvoru. Obecně se dá říci, že čím větší okna, tím
větší by měl být průměr lamely. Ten se pohybuje od 50 do 90 mm, tudíž lamely o průměru 50, 60 a
70 mm jsou vhodnější pro menší okna, průměr 80 a 90 mm využijete v případě velkoformátových
stavebních otvorů.

Způsob ovládání předokenních žaluzií
Existují dva základní způsoby ovládání venkovních žaluzií – ručně pomocí kliky a na dálku pomocí
motorického pohonu. Která možnost je pro uživatele komfortnější, je zřejmé. O manuální ovládání je
v dnešní době stále menší zájem i díky možnostem moderních technologií, ale také z toho důvodu, že
ruční ovládání vyžaduje nemalý zásah do stavby. Dálkové ovládání venkovních žaluzií lze řešit
pomocí vypínače umístěného na stěně interiéru, přenosného ovladače, využívat mobilní aplikaci nebo
vsadit na kombinaci těchto možností.

Dřevo nebo hliník?
Při výběru materiálu venkovních žaluzií si položte otázku, zda vám více záleží na netradičním
designovém řešení, nebo dáváte přednost odolnosti, dlouhodobé životnosti a vetší
bezpečnosti.
Dřevěné venkovní žaluzie jsou vhodné pro milovníky přírodních materiálu, kteří se nezaleknou
náročnější údržby. Dřevo pro zachování vzhledu a vlastností totiž potřebuje pravidelnou péči a
impregnaci a žaluzie nejsou výjimkou. Dřevěné předokenní žaluzie kvůli charakteru materiálu
nenabízejí možnost lamel typu S a Z, je tedy na výběr pouze typ C nebo zcela ploché lamely. Na
celodřevěných stavbách by ale hliníkové venkovní žaluzie moc parády neudělaly, takže pro tyto
případy je materiál ideální volbou.
Hliníkové venkovní žaluzie jsou vhodné pro všechny druhy moderních staveb. Materiál je pevný,
vysoce odolný, barevně stálý, má dlouhou životnost a vyžaduje minimum údržby. A jak už bylo
zmíněno výše, je možné vybírat z více typů lamel pro dokonalé zatemnění místností.

Barva venkovních žaluzií
Nakonec vás čeká výběr barvy předokenních žaluzií. Každý kvalitní výrobce dá zákazníkovi možnost
výběru z desítek odstínů lamel a lišt žaluzie. Nepsaným pravidlem je, že by venkovní žaluzie měly být
barevně sjednoceny s fasádou nebo okenním rámem. Barevnost však samozřejmě vždy závisí na

vašem vkusu.

