


LOGGIALU  -TOLÓPANELEK

A Loggialu vagy más néven tolózsalugáter egy fix, alumínium lamellás, tolópaneles árnyékoló,
amely elsősorban teraszok, erkélyek franciaerkélyek, körfolyosók vagy télikertek árnyékolására
ajánlott. A hatékony napellenző panel funkcionalitását kombinálja egy minőségi, modern
koncepció elegáns megjelenésével és esztétikus dizájnjával. A keret biztosítja a panel
stabilitását, egyúttal az alumínium lamellákat -látható rögzítés nélkül- diszkréten egyesíti az
oldalprofillal.

A paneleket nyílászáró elé is szerelhetjük, ennek köszönhetően irodaházak, társasházak, családi
házak homlokzatára is kiváló választás. Exkluzív megjelenést nyújt intézmények,
közintézmények, boltok, irodák, bankfiókok épületének.



PANELEK ÉS MŰKÖDTETÉS

A loggialu működése kézi mozgatással történik. A panelek
mozgatását felülfüggesztett görgők és sín rendszer
biztosítja, míg az alsó kibillenést egy lapos alsó megvezetés
gátolja. Könnyedén eltolhatjuk zsalugáterünket az árnyékolni
kívánt területre.

Lamellák dőlésszöge fix, a köztük lévő távolság nagyobb,
mint a hagyományos zsalugátereknél. Körülbelül 3 cm rés
van a lamellák között.

RENSON MINŐSÉG - HAZAI GYÁRTÁSSAL
A Renson tolózsalugátert 2016-tól Dunakeszin lévő
üzemünkben gyártjuk (Atenád Kft.), mely kedvezőbb
árfekvést és gyorsabb határidőt jelent.





Termék tulajdonságok

• Hatékony napvédelem, kellemes kilátással és a 

lehető legtöbb napfénnyel

• Külső és belső oldalról közel azonos megjelenés

• Kész állapotban nem jelennek meg látható rögzítő 

elemek

• A panel extrudált alumínium profilokból készül, 

melyek eloxált vagy porfestett kivitelűek 

• Minimális karbantartás: 

o magas minőségű és karbantartást nem igénylő 

csúszó alkatrészek

o porszórt vagy eloxált, könnyen tisztítható

• Elérhető toló kivitelben vagy fix panelként

• Toló rendszerek: 

o könnyen mozgatható

o teleszkópos kiegyenlítés, ferde aljzat esetén 

o kézi működtetéssel

o panel fixáló ütközővel 

• Előre összeszerelt állapotban 



Technikai specifikációk

• Alumínium alkatrészek

o Extrudált alumínium

o 20 mikron vastagságú eloxálás

o 60-80 mikron vastagságú porfestés, RAL színben

• Lamellák

o Lamellák távolsága: 90 mm

o Mélység: 30 mm

o Dőlésszög: 33°

o Optimális napfény beesési szög: 46°

o Fényáteresztés: 31% 

o A panel maximális szélessége: 1 500 mm

• CE jelöléssel ellátva

• Keretek

• A tolópanel magasságától függően, a vízszintes 

keretprofilok 40 vagy 70 mm magasak lehetnek. 

o 40 mm vastagságú keret

o Maximum panel magasság: 3 000 mm





ELEMEK:

o Felső sín (C prof.) és takaró eleme (F prof): Préselt alumínium profil, EN AW-6063 T66 ötvözet.
Felületkezelés: Eloxálás 20 mikron vastagságban. Porfestés a kívánt RAL színben. A felső sín
tökéletes illeszkedést biztosít a panel mozgatásához szükséges görgő rendszernek, végeiben
opcionálisan pillanatrögzítésre is alkalmas rejtett ütköző kérhető.

o Görgős kocsi és akasztó: Panelek mozgatására szolgáló görgők és akasztó elem mely a
panelre rögzül.

o Árnyékoló panelek

o Alsó megvezetés: a panelek alsó kibillenésének meggátolását segítő megvezetés különböző
módozatokban érhető el. Az alábbi lehetőségeket különböztetjük meg:

1. Fix befogott talp
2. Flexguide plus





Fix, rombusz alakú alumínium lamellák 

o Gyárilag optimális árnyékolási szögben beállított
kerekített sarkú rombusz profilok.

o Lamellák felület kezelése történhet RAL kód
alapján szinterezett felülettel, vagy fahatású
festéssel.

o Befoglaló keret RAL kód alapján szinterezett
felülettel választható.

o Magyarországi gyártásban készül.

Panelek méretezése az egységnyi
szélességre történő feltételezett
darabszám visszaosztásával történik
figyelembe véve a legyártható
maximális panel szélességet. A sínek
hossza az esetleges parkolópálya
méretével adandó meg.

Panel méret lehetőségek:

Szélállóság:

A panelek méretük szerinti táblázat alapján
megfelelnek a WK3-as besorolásnak.
Méretezésük 800 Pa-os (kb. 130 km/h) és 1200 Pa-
os (kb. 160 km/h) szélnyomásra kerültek
méretezésre.



2. Flexguide plus, mely egy a panelekbe épített rugós mechanizmus. Ez a talp egy 12,5 mm
magas profillal kerül megvezetésre és 50 mm szintkülönbséget is képes felvenni, így
elkerülhetők a felületi egyenlőtlenségből adódó megszorulások mozgatás közben.

1. Fix befogott talp mely 25×25 mm-es extrudált eloxáltatott felületű L profilra kerül ráültetésre.
Teljesen vízszintes fogadó felületet igényel, ellenkező esetben a panelek megszorulhatnak.
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