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LISTWA ŚWIATŁOWODOWA LS 80 
DO INTELIGENTNEGO WYKORZYSTANIA ŚWIATŁA DZIENNEGO

• światło dzienne jest kierowane do pomieszczenia bez oślepiania
• wysoki poziom widoczności od wewnątrz
• optymalne możliwości zamykania i składania 
• przyjemny klimat w pomieszczeniach, nawet w gorące letnie dni
• wykorzystanie słonecznego promieniowania cieplnego dzięki  

specjalnemu konturowi listwy 
• wyprodukowano w Niemczech



Najważniejsze informacje w skrócie
• dostępne w żaluzjach fasadowych, roletach zewnętrznych, 

RAFF-E oraz skrzynkach nasadowych
• maksymalna szerokość 400 cm 
• maksymalna wysokość 450 cm i powierzchnia do 12 m²
• dostępna w dziesięciu modnych kolorach
• nieoślepiające w położeniu lamel światłowodu 20° (bez ustawiania)
• optymalne zamykanie i tłumienie hałasu dzięki wywiniętej lameli oraz 

uszczelce w dolnej krawędzi listwy
• pionowe, wywinięte wytłoczenie taśmy tekstylnej w niewielkim stopniu 

ogranicza prześwit światła przy stanie zamkniętym
• optymalna charakterystyka składania dzięki złączce prowadzącej w kształcie śruby

Z przyjemnością przedstawimy Państwu listwę światłowodową LS 80 osobiście – zapraszamy do kontaktu. 
Jeszcze  lepiej przekonaj swoich klientów, prezentując wzór produktu w swoim salonie ekspozycyjnym. Chęt-
nie odpowiemy na Twoje zapytanie.

DOSKONAŁE OŚWIETLENIE ŚWIATŁEM DZIENNYM 
BEZ EFEKTU OŚLEPIANIA
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Sterowanie światłem 

Żaluzja w skrzynce 
roletowej
skrzynka 90°, 45°, 20°
i okrągła

RAFF-E
zamknięta skrzynka
skrzynka otwarta z tyłu
skrzynka z podkładem 
pod tynk

Zewnętrzne 
żaluzje elewacyjne
Przesłona U/L, wi-
doczna / Przesłona 
U/L, otynkowana

piankowana skrzynka 
nasadowa
AK-FLEX.2

Skrzynka nasadowa 
PCW
AK-MIRO PLUS

w letnie południe
Padające pod ostrym kątem i gorące promienie słoneczne są 
odbijane, dzięki czemu upał pozostaje na zewnątrz, a pomiesz-
czenie nie nagrzewa się niepotrzebnie, podczas gdy  widoczność 
na zewnątrz jest zachowywana. Światło pośrednie dodatkowo 
rozjaśnia pomieszczenie, eliminując jednocześnie uciążliwe, 
oślepiające promieniowanie słoneczne.

w zimowe południe
Padające płasko promienie słoneczne są odbijane bez od-
blasków do wewnątrz przez kontur, rozjaśniając optymalnie 
pomieszczenie przy jednoczesnym wykorzystaniu ciepła promie-
niowania słonecznego.

Warianty skrzynek


