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Żaluzje pozio e 



Zastosowanie 
 

 

 Apartamenty prywatne 

 Hotele 

 Biura (lamele perforowane) 



Konstrukcja 



Syste y żaluzji pozio y h 

Elektryczne 

Barion  
Plus 230V 

Klasyczne 

Barion 



Żaluzje pozio e 
 

 

Podczas wymiarowania żaluzji należy uwzględniać  układ 

mebli i innych artykułów wyposażenia wnętrz. 

 

Droga rozwinięcia lamel musi być wolna od przeszkód. 



Żaluzje pozio e 
 

Oferta kolorystyczna lamel:  

 

 - aluminiowych 

 - drewnianych 

 - bambusowyh 

 

dostępna jest na stronie internetowej www.miodecor.pl  

oraz w formie próbnika lamel, który jest częścią MioBox’a. 

 







Maskownica 
 

Istnieje możliwość wykonania żaluzji z maskownicą 

drewnianą. Maskownica występuje w wariancie prostym lub 

zachodzącym na boki. 

 

Kolor maskownicy jest kolorem lameli drewnianej. Dla lamel 

aluminiowych dobierana jest maskownica drewniana o 

zbliżonym kolorze.   

 



Elektry z e żaluzje pozio e 

Barion Plus 230V 



Barion Plus 230V 
 

Charakterystyka rynny: 

 

- szerokość:  60mm, 

- wysokość:  50 mm, 

 

- kolory:  biały, 
   srebrny, 

   brązowy,  
   beżowy, 
   czarny. 



Barion Plus 230V 
 

Ograniczenia użytkowe: 
 

 Minimalna szerokość  0,65m. 

 Maksymalna szerokość  3,00m. 

 Maksymalna wysokość   3,00m. 

 Maksymalny uciąg wyliczany na podstawie momentu 
obrotowego – tabela doboru napędów 
 



Do ór apędu - żaluzje alu i iowe 
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Do ór apędu - żaluzje drew ia e 
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3 Nm  
30 obr./min 

6 Nm 
20 obr./min 

9 Nm 
12 obr./min 



Barion Plus 230V - mocowanie 



Sterowanie systemami 230V 
 

 

Napęd PA –  żyłowy  żyły sterujące  

Napęd RTS –  żyłowy radiowy  

 

 przewodowe 230V (PA), 

 radiowe Somfy (RTS), 

 systemy inteligentnego domu (PA) 

 



 

 Napędy sterowane przewodowo/z BMS: 
1) Niebieski – neutralny 

2) Czarny – fazowy I 

3) Brązowy – fazowy II 

 

 Napęd sterowany radiowo RTS: 
1) Niebieski – neutralny 

2) Brązowy – fazowy 

Sterowanie systemami 230V 



Barion Plus 230V 
 

Efekt wizualny: 

 

Wszystkie elementy systemu:  

- napęd,  
- zwijacze linek,  

- odbiornik radiowy zintegrowany z napędem ,  
- krańcówki zintegrowane z napędem  

znajdują się w rynnie rolety i niewidoczne są od strony 

wnętrza po zapięciu tkaniny. 



BarionPlus 230V - doprow. apię ia 
Sufitowe Ścienne 

 
Ok. cm w stronę środka żaluzji od 
lewej lub prawej krawędzi.  
 
 
 
 
 
 
Zalecane przy montażu żaluzji do 
sufitu. 
 

 
Dostępne możliwości: 
1)Wypuszczenie przewodu przez otwór 
w zakończeniu bocznym 

 Nawiercenie tylnej ściany rolety min. 
 cm od końca. Należy zwrócić 

szczególną uwagę, aby nie uszkodzić 
elementów żaluzji. 
 
Zalecane przy montażu żaluzji do 
ściany. 
 



Barion Plus 230V 



Klasy z e żaluzje pozio e 

Barion 



Barion 



Barion 
 
Charakterystyka rynny: 

 

- szerokość:  60mm, 

- wysokość:  50 mm, 

 

- kolory:  biały, 
   srebrny, 

   brązowy,  
   beżowy, 
   czarny. 

 



Barion 
 

Ograniczenia użytkowe: 
 

 Minimalna szerokość  0,40m. 

 Maksymalna szerokość  3,00m. 

 Maksymalna wysokość   3,00m. 

 
 



Barion 
 

Montaż żaluzji Barion: 
 Ścienny 

 Sufitowy 

 

W obu przypadkach za pomocą uniwersalnego mocowania. 
 

 



Wymiarowanie 



Wy iarowa ie żaluzji 
 

W zamówieniu określ: 
- model, 

- szerokość i wysokość, 
- kolor rynny i kod lamel, 

- stronę wyprowadzenia przewodu, 
- rodzaj sterowania, 

- typ montażu ściana/sufit , 
- ewentualny rodzaj maskownicy prosta/zachodząca  

- dodatkowe uwagi. 

 



Wy iarowa ie żaluzji 
 

Szerokość żaluzji powinna nieznacznie  ok. 5-  cm z każdej 
strony wychodzić poza światło wnęki okiennej. 
 

)stnieje możliwość wykonania żaluzji mieszczącej się w 

świetle wnęki, szerokość wyznaczamy pomniejszając 

szerokość wnęki o ok.  cm z każdej strony.  
 
Wysokość  wyznaczana od górnej krawędzi rynny do  
dolnego poziomu zatrzymania. 



Wysokość la el po pod iesie iu 

System Wysokość całkowita od górnej krawędzi 
rynny do dolnego obciążnika po 

podniesieniu 

Lamelka drewno/bambus  
drabinka sznurkowa 

80 mm/mb + 80 mm  

Lamelka drewno/bambus  
drabinka taśmowa 

100 mm/mb + 80 mm 

Lamelka aluminium 
drabinka sznurkowa 

50 mm/mb + 80 mm 

Lamelka aluminium 
drabinka taśmowa 

65 mm/mb + 80 mm 



Mo taż 



Mo taż żaluzji 
 

 

 

1) Zaznaczyć położenia wsporników. 
2) Przymocować wspornik do ściany /sufitu.  
3) Zamontować mechanizm żaluzji. 
4) Wyregulować napęd PA  lub ustawić napęd RTS  

krańcówkę. 
 


