
Venkovní žaluzie Z-90

Venkovní žaluzie typu Z jsou technicky 
nejdokonalejšími typy venkovních žaluzií.

Venkovní žaluzie Z-90 mají velmi moderní tvar 
do písmene Z, který umožňuje kvalitní uzavření 
lamel. Jsou funkční a účelné a jejich funkcionali-
sticky strohý tvar se výborně hodí do moderních 
exteriérů. Tyto žaluzie velmi dobře zastíní inte-
riér a díky zaválcovanému těsnění také skvěle 
eliminují hluk. Technologická špička spojená 
se strohým minimalistickým designem – to je 
žaluzie Z-90.

VENKOVNÍ ŽALUZIE Z-90 HLAVNÍ VÝHODY

 » je domykatelná
 » má vysokou schopnost stínění i zatemnění
 » má bezhlučný chod a těsnění eliminující 

venkovní hluk
 » lamely jsou velmi pevné
 » můžete zvolit ovládání klikou nebo motorem

Více na www.nevapv.cz



STANDARDNÍ BARVY LAMEL ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ PARAMETRY

Typ ovládání Minimální šířka Maximální plocha

klika 400 mm 9 m2

motor 600 mm 20 m2

Max. šířka žaluzií 5000 mm

Max. výška žaluzií 5000 mm

Max. šířka spojených žaluzií 8 bm (ovládání motorem)

Spojka žebříčku 
z nerezavějící oceli výrazně zvyšuje 
životnost venkovní žaluzie.

Zapertlovaný otvor 
pro textilní pásku
zaručuje bezpečný průchod textilní 
pásky bez možnosti poškození, a to 
po celou dobu životnosti žaluzie.

Horní profil 
ve 2 provedeních (extrudovaný hliník nebo pozinkovaný 
plech) je otevřený směrem dolů:
 » umožňuje přístup ke všem komponentům,
 » nedochází k usazování nečistot a jiných překážek,
 » umožňuje bezproblémové posunutí např. převodovek.

Eliptický vodící kovový kolík
střídavě umístěný na lamele redu-
kuje vnější hluk a hlučnost větru 
na minimum.

Kvalitní textilní páska
V naší výrobě používáme textilní 
pásku 8 mm švýcarské výroby, jedná 
se o komponent v nejvyšší kvalitě 
dostupné na evropském trhu.

Barevné sladění komponentů
(žebříček, textilní páska, těsnící profil v lamele)
 » pro světlé odstíny lamel používáme šedé komponenty 
 » pro tmavé odstíny lamel používáme černé komponenty

Háčky lamel
Lamely k žebříčku jsou připevněny 
otvíratelnými háčky, které umožňují 
jednoduchou výměnu kterékoliv 
lamely (umožňuje opravu na místě).
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Standardní barvy skladem,
ostatní na objednávku.

ŽALUZIE NEVA, s.r.o.| Háj 370, 798 12 Kralice na Hané, Česká republika
+420 582 337 529|nevapv@nevapv.cz|www.nevapv.cz



Venkovní žaluzie Z-70

Venkovní žaluzie typu Z jsou technicky 
nejdokonalejšími typy venkovních žaluzi. 

Venkovní žaluzie Z-70 mají velmi moderní tvar do 
písmene Z, který umožňuje kvalitní uzavření lamel. 
Jsou funkční a účelné a jejich funkcionalisticky 
strohý tvar se výborně hodí do moderních exteri-
érů. Tyto žaluzie velmi dobře zastíní interiér a díky 
zaválcovanému těsnění také skvěle eliminují hluk. 
Technologická špička spojená se strohým minima-
listickým designem – to je žaluzie Z-70.

VENKOVNÍ ŽALUZIE Z-70 HLAVNÍ VÝHODY

 » je domykatelná
 » má vysokou schopnost stínění i zatemnění
 » má bezhlučný chod a těsnění eliminující 

venkovní hluk
 » lamely jsou velmi pevné
 » můžete zvolit ovládání klikou nebo motorem
 » díky úzké lamele se hodí do míst s užším ostěním

Více na www.nevapv.cz



STANDARDNÍ BARVY LAMEL ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ PARAMETRY

Typ ovládání Minimální šířka Maximální plocha

klika 400 mm 9 m2

motor 600 mm 20 m2

Max. šířka žaluzií 5000 mm

Max. výška žaluzií 5000 mm

Max. šířka spojených žaluzií 8 bm (ovládání motorem)

Spojka žebříčku 
z nerezavějící oceli výrazně zvyšuje 
životnost venkovní žaluzie.

Zapertlovaný otvor 
pro textilní pásku
zaručuje bezpečný průchod textilní 
pásky bez možnosti poškození, a to 
po celou dobu životnosti žaluzie.

Horní profil 
ve 2 provedeních (extrudovaný hliník nebo pozinkovaný 
plech) je otevřený směrem dolů:
 » umožňuje přístup ke všem komponentům,
 » nedochází k usazování nečistot a jiných překážek,
 » umožňuje bezproblémové posunutí např. převodovek.

Eliptický vodící kovový kolík
střídavě umístěný na lamele redu-
kuje vnější hluk a hlučnost větru 
na minimum.

Kvalitní textilní páska
V naší výrobě používáme textilní 
pásku 8 mm švýcarské výroby, jedná 
se o komponent v nejvyšší kvalitě 
dostupné na evropském trhu.

Barevné sladění komponentů
(žebříček, textilní páska, těsnící profil v lamele)
 » pro světlé odstíny lamel používáme šedé komponenty 
 » pro tmavé odstíny lamel používáme černé komponenty

Háčky lamel
Lamely k žebříčku jsou připevněny 
otvíratelnými háčky, které umožňují 
jednoduchou výměnu kterékoliv 
lamely (umožňuje opravu na místě).

Z-70

010

737

330

722

071

780

502

130

907

514

140

908

721

140H

910

735

240

110

DB703

716

220

905

Standardní barvy skladem,
ostatní na objednávku.

ŽALUZIE NEVA, s.r.o.| Háj 370, 798 12 Kralice na Hané, Česká republika
+420 582 337 529|nevapv@nevapv.cz|www.nevapv.cz



Venkovní žaluzie S-90

Venkovní žaluzie S-90 patří právem mezi ty 
nejlepší. Jsou dokonalou kombinací funkčnosti, 
účelnosti a ladného designu.

Dokáží interiér velmi dobře zastínit a díky zaválco-
vanému těsnění i eliminovat hluk, podobně jako 
lamely ve tvaru Z. Zároveň má elegantně zaoblený 
design ve tvaru písmene S. Opticky připomíná 
venkovní rolety, což ocení všichni, kteří na domě 
kombinují venkovní žaluzie i venkovní rolety nebo 
roletová vrata. Hledáte-li spojení elegantního 
designu a technické špičky v oboru, je žaluzie S-90 
ta pravá volba.

VENKOVNÍ ŽALUZIE S-90 HLAVNÍ VÝHODY

 » je domykatelná
 » má vysokou schopnost stínění
 » díky podobnému vzhledu s venkovními roletami 

můžete tyto 2 prvky kombinovat
 » má bezhlučný chod a těsnění eliminující 

venkovní hluk
 » můžete zvolit ovládání klikou nebo motorem
 » je to naše nejpevnější lamela

Více na www.nevapv.cz



STANDARDNÍ BARVY LAMEL ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ PARAMETRY
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Typ ovládání Minimální šířka Maximální plocha

klika 400 mm 9 m2

motor 600 mm 20 m2

Max. šířka žaluzií 5000 mm

Max. výška žaluzií 5000 mm

Max. šířka spojených žaluzií 8 bm (ovládání motorem)

Spojka žebříčku 
z nerezavějící oceli výrazně zvyšuje 
životnost venkovní žaluzie.

Zapertlovaný otvor 
pro textilní pásku
zaručuje bezpečný průchod textilní 
pásky bez možnosti poškození, a to 
po celou dobu životnosti žaluzie.

Horní profil 
ve 2 provedeních (extrudovaný hliník nebo pozinkovaný 
plech) je otevřený směrem dolů:
 » umožňuje přístup ke všem komponentům,
 » nedochází k usazování nečistot a jiných překážek,
 » umožňuje bezproblémové posunutí např. převodovek.

Eliptický vodící kovový kolík
střídavě umístěný na lamele 
redukuje vnější hluk a hlučnost 
větru na minimum.

Kvalitní textilní páska
V naší výrobě používáme textilní 
pásku 8 mm švýcarské výroby, jedná 
se o komponent v nejvyšší kvalitě 
dostupné na evropském trhu.

Barevné sladění komponentů
(žebříček, textilní páska, těsnící profil v lamele)
 » pro světlé odstíny lamel používáme šedé komponenty 
 » pro tmavé odstíny lamel používáme černé komponenty

ŽALUZIE NEVA, s.r.o.| Háj 370, 798 12 Kralice na Hané, Česká republika
+420 582 337 529|nevapv@nevapv.cz|www.nevapv.cz

Háčky lamel
Lamely k žebříčku jsou připevněny 
otvíratelnými háčky, které umožňují 
jednoduchou výměnu kterékoliv 
lamely (umožňuje opravu na místě).

S-90

Standardní barvy skladem,
ostatní na objednávku.



Venkovní žaluzie C-80

Venkovní žaluzie C-80 mají klasický, obloučkový 
tvar do písmene C s oboustranně zpevněnými 
okraji. 

Dokáží odstínit vysoké procento slunečního záření 
a zabraňují tak přehřívání interiéru. Těsnění ve 
vodících profilech umožňuje jejich tichý chod. 
Varianty s vedením ve vodících profilech mají větší 
odolnost v silném větru a tím i menší hlučnost 
v porovnání s žaluziemi vedenými na lanku.

VENKOVNÍ ŽALUZIE C-80 HLAVNÍ VÝHODY

 » má velmi dobrou schopnost stínění 
 » má velmi tichý chod
 » umožňuje překlápění lamel na obě strany
 » je odolnější vůči větru díky zpevněným okrajům
 » můžeme zvolit ovládání klikou nebo motorem
 » máme varianty pro vedení lamel (vodící lanko/

vodící profil)

Více na www.nevapv.cz



STANDARDNÍ BARVY LAMEL ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ PARAMETRY

Typ ovládání Minimální šířka Maximální plocha

klika 400 mm 9 m2

motor 600 mm 20 m2

Max. šířka žaluzií 5000 mm

Max. výška žaluzií 5000 mm

Max. šířka spojených žaluzií 8 bm (ovládání motorem)

Spojka žebříčku 
z nerezavějící oceli výrazně zvyšuje 
životnost venkovní žaluzie.

Zapertlovaný otvor 
pro textilní pásku
zaručuje bezpečný průchod textilní 
pásky bez možnosti poškození, a to 
po celou dobu životnosti žaluzie.

Horní profil 
ve 2 provedeních (extrudovaný hliník nebo pozinkovaný 
plech) je otevřený směrem dolů:
 » umožňuje přístup ke všem komponentům,
 » nedochází k usazování nečistot a jiných překážek,
 » umožňuje bezproblémové posunutí např. převodovek.

Plastový vodící kolík
je vyrobený z vysoce pevného 
a odolného plastu a není přinýtován 
k lamele, proto ho lze v případě 
nutnosti snadno vyměnit.

Kvalitní textilní páska
V naší výrobě používáme textilní 
pásku 8 mm švýcarské výroby, jedná 
se o komponent v nejvyšší kvalitě 
dostupné na evropském trhu.

Barevné sladění komponentů
(žebříček, textilní páska, vodící kolík)
 » pro světlé odstíny lamel používáme šedé komponenty 
 » pro tmavé odstíny lamel používáme černé komponenty
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Standardní barvy skladem,
ostatní na objednávku.
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Venkovní žaluzie C-65

Venkovní žaluzie C-65 mají klasický, obloučkový 
tvar do písmene C s oboustranně zpevněnými 
okraji.

Dokáží odstínit vysoké procento slunečního záření 
a zabránit tak přehřívání interiéru. Těsnění ve 
vodících profilech umožňuje jejich tichý chod. 
Varianty s vedením ve vodících profilech mají větší 
odolnost v silném větru a tím i menší hlučnost 
v porovnání s žaluziemi vedenými na lanku.

VENKOVNÍ ŽALUZIE C-65 HLAVNÍ VÝHODY

 » má velmi dobrou schopnost stínění 
 » má velmi tichý chod
 » umožňuje překlápění lamel na obě strany
 » je odolnější vůči větru díky zpevněným okrajům
 » můžete zvolit ovládání klikou nebo motorem
 » máme varianty pro vedení lamel (vodící lanko/

vodící profil)
 » díky úzké lamele se hodí do míst s užším ostěním

Více na www.nevapv.cz



STANDARDNÍ BARVY LAMEL ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ PARAMETRY
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Typ ovládání Minimální šířka Maximální plocha

klika 400 mm 9 m2

motor 600 mm 20 m2

Max. šířka žaluzií 5000 mm

Max. výška žaluzií 5000 mm

Max. šířka spojených žaluzií 8 bm (ovládání motorem)

Spojka žebříčku 
z nerezavějící oceli výrazně zvyšuje 
životnost venkovní žaluzie.

Zapertlovaný otvor 
pro textilní pásku
zaručuje bezpečný průchod textilní 
pásky bez možnosti poškození, a to 
po celou dobu životnosti žaluzie.

Horní profil 
ve 2 provedeních (extrudovaný hliník nebo pozinkovaný 
plech) je otevřený směrem dolů:
 » umožňuje přístup ke všem komponentům,
 » nedochází k usazování nečistot a jiných překážek,
 » umožňuje bezproblémové posunutí např. převodovek.

Plastový vodící kolík
je vyrobený z vysoce pevného 
a odolného plastu a není přinýtován 
k lamele, proto ho lze v případě 
nutnosti snadno vyměnit.

Kvalitní textilní páska
V naší výrobě používáme textilní 
pásku 8 mm švýcarské výroby, 
jedná se o komponent v nejvyšší 
kvalitě dostupné na evropském trhu.

Barevné sladění komponentů
(žebříček, textilní páska, vodící kolík)
 » pro světlé odstíny lamel používáme šedé komponenty 
 » pro tmavé odstíny lamel používáme černé komponenty

C-65

Standardní barvy skladem, ostatní na objednávku.

ŽALUZIE NEVA, s.r.o.| Háj 370, 798 12 Kralice na Hané, Česká republika
+420 582 337 529|nevapv@nevapv.cz|www.nevapv.cz



Venkovní žaluzie F-80

Venkovní žaluzie F-80 mají klasický, obloučkový 
tvar do písmene C bez zpevněných okrajů.

Díky plochému tvaru lamel vytváří při vytažení 
velmi nízký svazek a nevyžadují tedy mnoho místa. 
Mají dobrou schopnost stínění.

VENKOVNÍ ŽALUZIE F-80 HLAVNÍ VÝHODY

 » má dobrou schopnost stínění
 » vytváří nízký svazek při vytažení žaluzie
 » umožňuje překlápění lamel na obě strany
 » můžete zvolit ovládání klikou nebo motorem
 » máme varianty pro vedení lamel (vodící lanko/

vodící profil)

Více na www.nevapv.cz



STANDARDNÍ BARVY LAMEL ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ PARAMETRY
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Typ ovládání Minimální šířka Maximální plocha

klika 400 mm 9 m2

motor 600 mm 16 m2

Max. šířka žaluzií 4000 mm

Max. výška žaluzií 4000 mm

Max. šířka spojených žaluzií 8 bm (ovládání motorem)

Spojka žebříčku 
z nerezavějící oceli výrazně zvyšuje 
životnost venkovní žaluzie.

Zapertlovaný otvor 
pro textilní pásku
zaručuje bezpečný průchod textilní 
pásky bez možnosti poškození, a to 
po celou dobu životnosti žaluzie.

Horní profil 
ve 2 provedeních (extrudovaný hliník nebo pozinkovaný 
plech) je otevřený směrem dolů:
 » umožňuje přístup ke všem komponentům,
 » nedochází k usazování nečistot a jiných překážek,
 » umožňuje bezproblémové posunutí např. převodovek.

Vodící nerezové lanko
potažené plastem zvyšuje životnost 
a odolnost žaluzie. Lanko je dopínáno 
pružinou a seřizovacím šroubem.

Kvalitní textilní páska
V naší výrobě používáme textilní 
pásku 8 mm švýcarské výroby, jedná 
se o komponent v nejvyšší kvalitě 
dostupné na evropském trhu.

Barevné sladění komponentů
(žebříček, textilní páska, vodící kolík)
 » pro světlé odstíny lamel používáme šedé komponenty 
 » pro tmavé odstíny lamel používáme černé komponenty

F-80

Standardní barvy skladem, ostatní na objednávku.

ŽALUZIE NEVA, s.r.o.| Háj 370, 798 12 Kralice na Hané, Česká republika
+420 582 337 529|nevapv@nevapv.cz|www.nevapv.cz



Venkovní žaluzie E-50

Venkovní žaluzie E-50 mají klasický, obloučkový 
tvar do písmene C bez zpevněných okrajů.

Díky plochému tvaru lamel vytváří při vytažení velmi 
nízký svazek a nevyžadují tedy mnoho místa. Má 
dobrou schopnost stínění. Varianta E-50M je stan-
dardně vyráběná s ovládáním na kliku nebo motor, 
který je umístěný v horním profilu o rozměrech 
56 x 58 mm. Varianta E-50K je standardně vyráběná 
s ovládáním na šňůru nebo kliku umístěném 
v horním profilu o rozměrech 40 x 40 mm.

VENKOVNÍ ŽALUZIE E-50 HLAVNÍ VÝHODY

 » má dobrou schopnost stínění
 » vytváří nízký svazek při vytažení žaluzie
 » umožňuje překlápění lamel na obě strany
 » můžete zvolit ovládání klikou nebo motorem (E-50M), 

klikou nebo šňůrou (E-50K)
 » máme varianty pro vedení lamel (vodící lanko/bez 

vodícího lanka)

Více na www.nevapv.cz



STANDARDNÍ BARVY LAMEL ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ PARAMETRY
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Typ ovládání Minimální šířka Maximální plocha

šňůra 400 mm 5 m2

klika 400 mm
8 m2 (E-50K)
9 m2 (E-50M)

motor 600 mm 14 m2

Max. šířka žaluzií 3500 mm

Max. výška žaluzií
3000 mm (E-50K)
4000 mm (E-50M)

E-50

5365

Standardní barvy skladem, ostatní na objednávku.

Horní profil 
pro E-50M ve 2 provedeních (extrudovaný hliník nebo 
pozinkovaný plech) a pro E-50K v provedení extrudovaný 
hliník je otevřený směrem dolů:
 » umožňuje přístup ke všem komponentům,
 » nedochází k usazování nečistot a jiných překážek,
 » umožňuje bezproblémové posunutí např. převodovek.

Vodící nerezové lanko
potažené plastem zvyšuje životnost 
a odolnost žaluzie.

Kvalitní textilní páska
V naší výrobě používáme textilní 
pásku 6 mm švýcarské výroby, jedná 
se o komponent v nejvyšší kvalitě 
dostupné na evropském trhu.

Spojka žebříčku (E-50M) 
z nerezavějící oceli výrazně zvyšuje 
životnost venkovní žaluzie

ŽALUZIE NEVA, s.r.o.| Háj 370, 798 12 Kralice na Hané, Česká republika
+420 582 337 529|nevapv@nevapv.cz|www.nevapv.cz


