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Sunbreaker Clip C115 – składa się z lekkich i wytrzymałych piór wykonanych z ekstrudowanego 
aluminium. System może być stosowany jako osłona przeciwsłoneczna oraz elegancki element 
architektury budynku. 
 

 
 
1 – Prowadnica 
2 – Uchwyt pióra 
3 – Pióro C115 
4 – Śruba metryczna M6 
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Zastosowanie: 

Sunbreaker Clip C115 został zaprojektowany z myślą do zastosowania na zewnątrz budynków mieszkalnych i biurowych w płaszczyznach 
równoległych do powierzchni budynku oraz w otworach wypełnionych. Ochrona przeciwsłoneczna i zacienianie pionowych otworów 
okiennych, przeszkleń, wydzielenia przestrzeni.  

Charakterystyka wyrobu: 

 Lekkie i wytrzymałe pióra wykonane z ekstrudowanego aluminium. 

 Zastosowanie prowadnic aluminiowych i wkładek dystansowych pozwala na szybki montaż. 

 Uchwyty piór wykonane z ekstrudowanego aluminium zapewniające dużą wytrzymałość i szybki montaż bez specjalistycznych 
narzędzi. 

 Chronią pomieszczenie przed nagrzewaniem, przez co przyczyniają się do poprawy komfortu termicznego w pomieszczeniach. 

 Pozwalają na ograniczenie kosztów związanych z klimatyzacją pomieszczeń. 

 Ograniczają przenikanie hałasu do wnętrza budynku. 

 Nie wydzielają toksycznych substancji w trakcie eksploatacji. 

 Kolorystyka: RAL 

 
Współczynnik prześwitu: 
- przekrój optyczny – jako stosunek prześwitu miedzy czołami lameli (a) do podziałki lameli (t) wyrażony w % 
- przekrój fizyczny – jako stosunek minimalnego prześwitu piór lameli (b) do podziałki lameli (t) wyrażony w % 

 

LAMELA C115 

Podziałka „t” [mm] Przekrój optyczny [%] (a=6,6 mm) Przekrój fizyczny [%] 

100 93,4% 55% 

120 94,5% 57% 

140 95,3% 59% 

150 95,6% 60% 

170 96% 61% 
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PARAMETRY TECHNICZNE 

Sunbreaker Clip C115 

Szerokość 7,0 m 

Wysokość 7,0 m  

Szerokość lameli 115,4 mm 

Wysokość lameli 16,0 mm 

Grubość lameli 1,4 mm 

Odstęp mocowań pióra 1800 mm* 

Kolor konstrukcji RAL 

Lamele C115 

Zastosowanie Zewnętrzne 

Uchwyty montażowe Do prowadnic 

DEKLAROWANE WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE 

Deklaracja Właściwości Użytkowych 150 / S / 2018 

Odporność na obciążenie wiatrem 6 klasa (600 Pa) 

Całkowity współczynnik przenikania energii 

słonecznej gtot 
0,01-0,90** 

*- wymagana 1 śruba metryczna M6 (A2) w każdym mocowaniu pióra (otwór w piórze fi8 mm dla przesuwu termicznego) 

**-przesłona od zewnątrz wraz z oszkleniem referencyjnym typu C wg EN14501:2005; szczegółowe dane zależne od koloru piór- podano 

tabelarycznie na stronie internetowej Producenta 

 

Sposób mocowania piór do uchwytu pióra  

 

 

 

Podziałka (odstęp) piór realizowana  

wkładkami dystansowymi. 

Możliwe podziałki: 100, 120, 140, 150, 170 mm. 
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Utylizacja zużytego sprzętu: 
Po zakończeniu żywotności wyrobu, w celu jego likwidacji, konieczne jest jego rozebranie oraz posegregowanie poszczególnych 
materiałów i elementów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów – Dz. U. 
z 2014 r. poz. 1923. 

Przedmiot Europejska Podstawa Prawna Polska Podstawa Prawna 

Katalog 
odpadów 

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 574/2004 z dnia 23 lutego 2004 
r. zmieniające załączniki I i III do rozporządzenia (WE) 

nr 2150/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 
statystyk odpadów 

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014r. 
w sprawie katalogu odpadów 

(Dz. U. 2014 poz. 1923) 

 
 

Wyrób został wykonany zgodnie z najnowszą wiedzą techniczną w dziedzinie konstruowania oraz technologii wytwarzania i jest 
dostarczony w stanie zapewniającym bezpieczeństwo użytkowania. 

 

Bezpieczną konstrukcję wyrobu uzyskano dzięki: 

Lp. Przedmiot Europejska Podstawa Prawna Polska Podstawa Prawna 

1 
Zasłony Łącznie z żaluzjami 

listewkowymi zewnętrznymi.  

Wymagania eksploatacyjne 

łącznie z bezpieczeństwem 

EN 13659:2015 PN-EN 13659:2015 

2 
Wyroby budowlane (CPR) 

Rozporządzenie 305/2011 Parlamentu 

Europejskiego i Rady 

Ustawa z dnia 16.04.2004 o wyrobach 
budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92 poz.881) z 
późniejszymi zmianami (Dz. U.2016.1570; 

Dz.U.2015.1165; Dz.U.2016.542) 

Dokumenty powiązane:  Instrukcja montażu. 

Specyfikacja techniczna wyrobu oraz dokumentacja techniczno - eksploatacyjna dostępna po zalogowaniu na stronie internetowej 
www.selt.com 

Do wyrobu dołączana jest w postaci oddzielnej karty „Informacja dla montażu elementów zabezpieczających”. 
 

 

Oznakowanie na wyrobie: 
 

 

SELT Sp. z o. o. 
Opole, ul. Wschodnia 23A 

POLAND 
13 

 
EN 13659 

 
 

 

http://www.selt.com/

