SLUNOLAMY
horizontální, vertikální, fixní, pohyblivé
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Souhrnné informace - specifikace

Sluneční světlo nás ovlivňuje každý den. Působí na naši psychiku, náladu a pracovní výkon. Pro zdravé
pracovní prostředí je třeba si v interiéru vytvořit optimální světelné i tepelné podmínky. Bylo zjištěno,
že optimální úroveň jasu v místnosti je (500 – 1500) luxů. Sluneční světlo, které dopadá z vnějšku
na budovu, má sílu v rozsahu 100 tisíc luxů. Proto je doporučeno sluneční svit regulovat,
a proto SLUNOLAMY.
Unikátní fasádní systém Batima je nejen výrazným dekorativním prvkem každé fasády, ale především
významným regulátorem slunečních paprsků. Díky správné instalaci a nasměrování konstrukce
zabraňují slunolamy přehřívání interiérů a regulují přívod denního světla na osvětlenou plochu.
Nejlépe plní svoji funkci u velkých prosklených fasád a uplatní se i při zastínění oken moderně
pojatých rodinných domů. Jsou určeny také jako vizuální bariéra k rodinným domům (terasy,
bazény …), i ke komerčním budovám. Mají velkou odolnost vůči vnějším vlivům - sníh, vítr, déšť …
Nekorodují a jsou téměř bezúdržbové.
Poslední dobou se slunolamy v rukou architektů stávají významným dekorativním prvkem
komerčních staveb i staveb moderních rodinných domků. Slunolamy tak plní funkci nejen zastínění
objektů, ale i funkci vzhledovou, kde přebírají postupně funkci fasády nebo se vzájemně úspěšně
doplňují. Umožňuje to velká variabilita jednotlivých typů, způsob použití, různé tvary lamel
a v neposlední řadě také libovolná barevnost. Díky ekologické práškové lakovně lze zvolit libovolnou
barvu dle vzorkovníku RAL. Na jednom objektu je také možno kombinovat více typů slunolamů
a dosáhnout tak velmi zajímavého vzhledu. Záleží už jen na architektovi, jak nabízených možností
využije. Slunolamy je možné namontovat také na stávající budovy a nepřehlédnutelně jim tak změnit
vzhled.

Souhrnné informace - výběr
slunolamu

Každý zákazník by měl být informován, jaké funkce slunolam splňuje. Natočení lamel a jejich
připevnění závisí na mnoha aspektech, např. na venkovní teplotě, poloze slunce, poloze okolních
subjektů, poloze samotné budovy a mnoho dalších. Veškerou problematiku řeší Batima. Neváhejte
nás kontaktovat, všechny dotazy zodpoví tým fundovaných pracovníků.
Cena za slunolam se pohybuje v cenové relaci od 4.000,- do 10.000,- Kč / 1m2
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Lamely
Použité profily

BAT J 80

BAT J 150

BAT K 100

BAT K 250

BAT K 400

Technické informace

Typ

šířka

výška

max. rozpon (mm)

BAT J 80

80

10

1250

BAT J 150

150

25

2200

BAT K 100

100

24

1600

BAT K 250

250

36

3500

BAT K 400

400

58

3500

Maximální rozpon platí pro fixní horizontální slunolam s natočením max. 45°.
Zatížení vlastní vahou + tlakem větru.

Materiál
Extrudované hliníkové profily lakované ve vlastní práškové lakovně podle barev RAL. Možnost výběru
z mnoha barev a struktur povrchů. Každému se individuálně přizpůsobíme.
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Slunolam horizontální fixní, modulový systém
Specifikace
Slunolam horizontální fixní předsazený. Lamely
jsou šroubovány mezi dva boční hliníkové plechy.
Takto vytvořený modul se vkládá mezi dvě konzole
a aretuje se nerezovými šrouby. Mezi moduly jsou
přiznané 5 mm dilatační mezery kvůli pohybům
způsobených teplotní roztažností lamel.

Materiál
Lamely: extrudovaný hliník slitina 6060
Boční plechy: hliník válcovaný za studena slitina 5754 H22
Kotvy: hliník nebo ocel (dle délky vyložení)

Povrchová úprava
Lamely a boční plechy: prášková polyesterová barva v tloušťce 100 µm v libovolných odstínech RAL
díky vlastní lakovně
Kotvy (ocel): galvanické zinkování případně doplněné práškovou barvou
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Slunolam horizontální fixní - modulový systém
Lamely
Lze použít všechny typy lamel BAT, viz str.3. Libovolné
fixní natočení lamely (kvůli statice doporučené
45° - 90°). Libovolné rozteče lamel dle požadované
míry zastínění.

Vyložení a kotvení
Do 1200 mm bez vsuvných kotev, kotveno přez hliníkovou plotnu navařenou na konzoli slunolamu.
Do 1500 mm s ocelovými vsuvnými kotvami. Dle materiálu nosné konstrukce se kotví pomocí
rozpěrných MKT kotev, chemických kotev, šroubů nebo svorníků.
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Slunolam horizontální fixní - podvěsný systém „ježek"
Specifikace
Slunolam horizontální fixní s podvěsným systémem tzv. „ježkem“. Slunolam se umisťuje nad okna
nebo na prosklené fasády. Tvoří ho podvěsný systém (držák) na uchycení lamel. Držák se skládá ze
dvou do sebe zasouvacích částí („zobák + ježek“), kde poloha vzájemného zasunutí určuje výsledný
sklon lamel. Lamely jsou k držáku přichyceny nerezovými šrouby. Držák s lamelami se montuje buď
na nosné jäckelové konzoly nebo přímo k okenímu rámu nebo jiné konstrukci. Ježek i lamely jsou
zakrytovány hliníkovými víčky.

Materiál
Lamely a konzole: extrudovaný hliník slitina 6060
Úchyty lamel: extrudovaný hliník slitina 6060
Víčka: hliník válcovaný za studena slitina 5754 H22
Kotvy: hliník nebo ocel (dle délky vyložení)

Povrchová úprava
Lamely, podvěsný systém a konzole: prášková polyesterová barva v tloušťce 100 µm v libovolných
odstínech RAL díky vlastní lakovně
Kotvy (ocel): galvanické zinkování případně doplněné práškovou barvou
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Slunolam horizontální fixní - podvěsný systém „ježek“
Lamely
Lze použít všechny typy lamel BAT K, viz str.3. Sklon lamel určuje vzájemné sesazení zobáku a ježka,
tj. 30°, 50°, 70° ev. 90°.

Vyložení a kotvení
Do 1200 mm bez vsuvných kotev, kotveno přez hliníkovou plotnu navařenou na konzoli slunolamu.
Do 1500 mm s ocelovými vsuvnými kotvami. Dle materiálu nosné konstrukce se kotví pomocí
rozpěrných MKT kotev, chemických kotev, šroubů nebo svorníků.
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Slunolam vertikální pohyblivý
Specifikace
Slunolam vertikální pohyblivý montovaný před
okna. Slunolam lze použít také k optickému
rozdělení místnosti nebo jako zástěna. Lamely
jsou vsazené pomocí dříků do bočních nosných
sloupků, propojené táhlem a ovládané buď
ručně nebo motoricky.

Materiál
Lamely a držáky: extrudovaný hliník slitina 6060
Víčka: hliník válcovaný za studena 5754 H22
Kotvy: hliníková pásovina, extrudovaný hliník
slitina 6060

Povrchová úprava
Prášková polyesterová barva v tloušťce 100 µm,
v libovolných odstínech RAL díky vlastní lakovně

Lamely
Lze použít všechny typy lamel BAT,
viz str.3. Polohované natočení
v rozmezí dle přání zákazníka.
Libovolné rozteče lamel dle
požadované míry zastínění.

8

Slunolam vertikální pohyblivý
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Slunolam vertikální fixní
Specifikace

Vertikální fixní slunolam. Lamely jsou šroubovány mezi dva
boční hliníkové plechy. Takto vytvořený modul se vkládá
mezi dvě konzole a aretuje se nerezovými šrouby. Mezi
moduly jsou přiznané 5 mm dilatační mezery kvůli
pohybům způsobených teplotní roztažností lamel.

Materiál

Lamely: extrudovaný hliník slitina 6060
Boční plechy: hliník válcovaný za studena slitina 5754 H22
Kotvy: ocel

Povrchová úprava

Lamely a boční plechy: prášková polyesterová barva v tloušťce 100 µm v libovolných odstínech RAL
díky vlastní lakovně
Kotvy: galvanické zinkování případně doplněné práškovou barvou

Lamely

Lamela typ BAT J 150, viz. str. 3.
Libovolné rozteče i naklopení lamel dle
požadované míry zastínění.
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Slunolam vertikální fixní boční
Specifikace

Slunolam vertikální fixní boční je variantou vertikálního
slunolamu a je určen pro strany budov, na které
nedopadají přímé sluneční paprsky. Lamely jsou
šroubovány pouze k jedné bočnici a jejich rozteč je
obvykle větší, přičemž spodní lamela se nemontuje.

Materiál

Lamely: extrudovaný hliník slitina 6060
Kotvy: ocel nebo hliník

Povrchová úprava

Lamely: prášková polyesterová barva v tloušťce 100 µm v libovolných odstínech RAL díky vlastní
lakovně
Kotvy (ocel): galvanické zinkování případně doplněné práškovou barvou

Lamely

Lamela typ BAT J 150, viz.
str. 3. Libovolné rozteče
lamel dle požadované
míry zastínění.
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Slunolam vertikální posuvný - posuvná okenice
Specifikace
Slunolam vertikální posuvný – posuvná okenice. Lamely ve vodorovném směru jsou šroubovány k
rámu, který se pomocí vozíků posouvá mezi dvěma vodorovnými kolejnicemi.

Materiál

Lamely: extrudovaný hliník slitina 6060
Kotvy: ocel nebo hliník

Povrchová úprava

Lamely: prášková polyesterová barva
v tloušťce 100 µm v libovolných odstínech
RAL díky vlastní lakovně
Kotvy (ocel): galvanické zinkování případně
doplněné práškovou barvou

Lamely
Všechny typy lamel, viz. str. 3.
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Slunolam vertikální pohyblivý - pohyblivá stínící stěna
Specifikace
Slunolam vertikální pohyblivý - pohyblivá stínící stěna. Lamely jsou
propojeny táhlem, kterým se ovládá sklon lamel. Lamely mohou být
montovány jak ve svislém tak i vodorovném směru, stínící stěna se kotví
napevno k podkladu nebo ke stěně.

Materiál
Lamely: extrudovaný hliník slitina 6060
Kotvy: ocel nebo hliník

Povrchová úprava
Lamely: prášková polyesterová barva v tloušťce 100 µm
v libovolných odstínech RAL díky vlastní lakovně
Kotvy (ocel): galvanické zinkování případně doplněné
práškovou barvou

Lamely
Všechny typy lamel, viz. str. 3.
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Slunolam vertikální fixní - KLIP
Specifikace
Slunolam vertikální fixní - KLIP. Lamely jsou napevno naklapnuty do
hřebenů s určitou danou roztečí a společně tvoří rošt, který se kotví přímo
nebo pomocí distančních držáků na svislou plochu.

Materiál
Lamely a hřeben: extrudovaný hliník slitina 6060
Kotvy: ocel nebo hliník

Povrchová úprava
Lamely: prášková polyesterová barva v tloušťce 100 µm v libovolných odstínech RAL díky vlastní
lakovně
Kotvy (ocel): galvanické zinkování případně doplněné práškovou barvou

Lamely
Lamely typu Z v mnoha tvarových a rozměrových provedení.
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Slunolam vertikální fixní BAT SL
Specifikace
Slunolam vertikální fixní BAT SL. Lamely jsou pevně spojeny
s bočnicí z ohýbaného hliníkového plechu. Tvar bočnic je
přizpůsoben použitým lamelám a požadované míře zastínění.
Vzhled bočnic je možno vybrat z nabídky Batima nebo
vyrobit dle návrhu.

Materiál
Lamely: extrudovaný hliník slitina 6060
Bočnice: hliník válcovaný za studena slitina 5754 H22

Povrchová úprava
Lamely, bočnice: prášková polyesterová barva v tloušťce 100 µm v libovolných odstínech RAL díky
vlastní lakovně

Lamely
Lze použít všechny typy lamel BAT K, Bat J, viz str.3. Sklon lamel určuje tvar bočnice
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Slunolam horizontální fixní BAT SL
Specifikace
Slunolam horizontální fixní BAT SL. Lamely jsou pevně
spojeny s bočnicí z ohýbaného hliníkového plechu. Tvar
bočnic je přizpůsoben použitým lamelám a požadované míře
zastínění. Bočnice s lamelami se montují na nosné jäckelové
konzoly. Vzhled bočnic je možno vybrat z nabídky Batima
nebo vyrobit dle návrhu.

Materiál
Lamely a konzole: extrudovaný hliník slitina 6060
Bočnice: hliník válcovaný za studena slitina 5754 H22
Kotvy: hliník nebo ocel (dle délky vyložení)

Povrchová úprava
Lamely, konzole: prášková polyesterová barva v tloušťce 100 µm v libovolných odstínech RAL díky
vlastní lakovně
Kotvy (ocel): galvanické zinkování případně doplněné práškovou barvou

Lamely
Lze použít všechny typy lamel BAT K, Bat J, viz str.3. Sklon lamel určuje tvar bočnice

Vyložení a kotvení
Do 1200 mm bez vsuvných kotev, kotveno přez hliníkovou plotnu navařenou na konzoli slunolamu.
Do 1500 mm s ocelovými vsuvnými kotvami. Dle materiálu nosné konstrukce se kotví pomocí
rozpěrných MKT kotev, chemických kotev, šroubů nebo svorníků.
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Vertikální pohyblivá zástěna
Specifikace
Vertikální pohyblivá zástěna. Lamely jsou propojeny táhlem, kterým se ovládá sklon lamel. Lamely
mohou být montovány ve svislém i vodorovném směru, zástěna se kotví na rozpor ke stropu a není
pevně spojena se stavbou.

Materiál

Lamely: extrudovaný hliník slitina 6060
Kotvy: ocel

Povrchová úprava

Lamely: prášková polyesterová barva
v tloušťce 100 µm v libovolných odstínech RAL
díky vlastní lakovně
Kotvy: galvanické zinkování případně doplněné
práškovou barvou

Lamely

Lamela typ BAT J 150, viz. str. 3. Libovolné
rozteče lamel dle požadované míry zastínění.

,
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Slunolamy
Inspirace
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