Systemy roletowe

Rolety zewnętrzne i zintegrowane z fasadą rozwiązania
▪ Program oszczędzania energii dla nowego budownictwa oraz renowacji
▪ Wysokiej jakości produkty z odpornego na korozję aluminium
   o długiej żywotności, Made in Germany
▪ Bezpieczeństwo dzięki ukrytemu mocowaniu,
   zabezpieczenie przed podniesieniem
▪ Komfort dzięki sterowaniu za pomocą silnika
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Zalety rolet zewnętrznych

Kreatywne projektowanie elewacji z systemem rolet zewnętrznych
Systemy rolet ALUKON prezentują się dekoracyjnie, elegancko i zdecydowanie funkcjonalnie. Nadają architekturze Państwa domu to „coś” i oferują udogodnienia jak ochrona
przed niepożądanym wzrokiem, słońcem, pogodą, ciepłem a także bezpieczeństwo.
Rolety zewnętrzne ALUKON są przeznaczone dla nowego budownictwa jak i budynków
wymagających renowacji oraz mogą być wyposażone również w specjalne pancerze
chroniące przed słońcem jak żaluzje fasadowe, profile s_onro® lub ZipTex. Dzięki
ogromnemu wyborowi różnych form, kolorów oraz wyposażeń zarówno przy roletach
zewnętrznych lub podtynkowych powstają nieograniczone perspektywy pod względem
projektowania.
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Rolety oferują wiele! Ochrona przed niepożądanym wzrokiem, słońcem,

Okna są oczami domu. Wraz z dobranymi kolorystycznie roletami

pogodą, ciepłem a także bezpieczeństwo. Dzięki zdalnemu sterowaniu

zewnętrznymi okna otrzymują dodatkowy atut. Państwo decydują o

radiowemu wykorzystują Państwo na swoje życzenie możliwość obsługi

wyglądzie Państwa domu: pod względem kolorystycznym ton w ton jak i

rolet bez bezpośredniego podchodzenia do nich.

świadomy projekt w wariancie kontrastu.

Dlaczego rolety ALUKON
▪ ochrona przed niepożądanym wzrokiem: więcej prywatności we własnym zaciszu domowym
▪ oszczędność energii: wspiera izolację cieplną, oszczędza koszty energii i ogrzewania
▪ opór przed włamaniem: dodatkowa bariera bezpieczeństwa, odstrasza włamywaczy
▪ ochrona przeciwsłoneczna: przyjemnie chłodno i cieniście w gorące letnie dni
▪ ochrona przed niepogodą: chroni przed szkodami spowodowanymi gradem i burzą
▪ izolacja akustyczna: łagodzi dyskomfort hałasu
▪ ochrona przed insektami: zintegrowana we wszystkich skrzynkach roletowych, odstrasza
    uciążliwe szkodniki
▪ stabilność: skrzynki i profile roletowe wykonane z odpornego na korozję aluminium- stabilne i
    o długiej żywotności, nie wymagają konserwacji z możliwością recyklingu
▪ komfortowa obsługa: bez ograniczeń- czy po prostu sterowanie sznurem, ewentualnie pas
    kiem, na korbę czy też rolety komfortowo napędzane elektronicznie
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Zintegrowane z fasadą rozwiązania
Podtynkowe rolety- niewidoczne a jednak istnieją

Skrzynki rolet z możliwością otynkowania, idealne rowiązanie dla nowego budownictwa. Skrzynka rolety jest zintegrowana z elewacją. W połączeniu z naszym SuperTherm R² możliwe jest technicznie optymalne rozwiązanie pod kątem izolacyjności.
Oszczędność energii i komfort- udana symbioza z roletami podtynkowymi ALUKON.
Oprócz profili zabezpieczających przed włamaniem oraz profili stanowiących barierę
cieplną można wyposażyć rolety podtynkowe ALUKON w siatkę antyinsektową.
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Zalety rolet podtynkowych ALUKON
▪ b
 rak mostka termicznego poprzez montaż przed oknem
▪ klapa rewizyjna na zewnątrz, prace serwisowe i naprawcze mogą zostać
przeprowadzone szybko i czysto
▪ większa izolacja cieplna i akustyczna niż w przypadku konwencjonalnych
skrzynek nadprożowych i nakładanych na okno.
▪ optymalnie dopasowane do kształtu elewacji
▪ możliwość zastosowania zintegrowanej siatki antyinsektowej we wszystkich
skrzynkach

Rolety ALUKON oferują wiele zalet, jak bezpieczeństwo i termoizolację.
Proszę cieszyć się beztrosko chwilami dzięki bogatej palecie produktów firmy
ALUKON.
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Skrzynie tłoczone lub gięte z
blachy aluminiowej

1

Wszystkie rodzaje skrzynek można dodatkowo
zintegrować z siatką
antyinsektową.
We wszystkich rodzajach
skrzynek można stosować
różne rodzaje pancerzy.

Wszystkie skrzynki zewnętrzne ALUKON

Tłoczone skrzynki

wyposażone są w unikatowe połączenie
zawiasowe 1 .

Skrzynki roletowe o stabilnej formie, z wysokiej jakości wytłaczanego aluminium są
wytrzymałe, o długiej żywotności oraz nie wymagające konserwacji.
Ekskluzywna oferta z tłoczonymi skrzynkami oferuje rozwiązania dla szczególnie
dużych konstrukcji rolet oraz niezwykłych życzeń pod względem architektonicznym.

Umieszczona na zewnątrz rewizja gwarantuje
szybkie i czyste przeprowadzenie prac
serwisowych i naprawczych.

Nowoczesna oferta pod względem kolorów i kształtów charakteryzuje system
tłoczonych skrzynek  zewnętrznych ALUKON. Są one dostępne we wszystkich
kolorach RAL, wykonaniach anodowanych jak i wybranych kolorach strukturalnych.
proste
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45o
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1

Skrzynka podtynkowa
prosta

Skrzynki gięte z blachy alu
Skrzynki roletowe z blachy aluminiowej nie tylko wyglądają bardzo dobrze, lecz
także urzekają dużą różnorodnością kształtów. Są odporne na warunki pogodowe
oraz zapewniają długą żywotność.
Nowoczesne koloróy i kształty- to charakteryzuje systemy skrzynek giętych
ALUKON. Dostępne są one we wszystkich kolorach RAL jak i wybranych kolorach
strukturalnych.

Skrzynka ćwierć-okrągła

Skrzynka okrągła

Skrzynka podtynkowa 20°
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Elegancja na oknie z roletami
Kształtowanie fasady z roletami

ALUKON posiada odpowiednie pancerze. Profile roletowe z wysokogatunkowego
aluminium dysponują dużą stabilnością kształtu i są przez to szczególnie wytrzymałe.
Wyglądają dekoracyjnie i elegancko, izolują termicznie jak i chronią przed włamaniem
a także oferują dodatkowe udogodnienia jak regulacja światła, ochrona przed
niepożądanym wzrokiem, słońcem i niepogodą.
Profile ALUKON
Pancerze rolet ALUKON- są wszechstronne jak życzenia,
które są kierowane do firmy ALUKON. Od prostych profili
PCV poprzez profile aluminiowe pokryte grubą warstwą
lakieru, wypełnione pianką PUR aż do tłoczonych profili
aluminiowych, które można nabyć we wszystkich kolorach
RAL, wszystko jest możliwe.
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Elegancja na oknie z żaluzjami
fasadowymi
Kształtowanie elewacji z żaluzjami fasadowymi

Tak jak sobie Państwo życzą żaluzje fasadowe ALUKON odbijają promienie słoneczne
lub wpuszczają światło i słońce do pomieszczenia. Lamele można ustawiać prawie
pod każdym kątem i zadbać w zależności od pory dnia i roku o optymalne warunki
świetlne i cieplne w pomieszczeniu.

Zalety żaluzji fasadowych ALUKON
▪ r egulacja napływu światła dzięki ruchomym lamelom
▪ ochrona przed słońcem, niepożądanym wzrokiem  oraz upałem
▪ jako element dekoracyjny, dla żywej architektury lub jako zacienienie
ogrodu zimowego
▪ najwyższa jakość dzięki wytrzymałym na warunki atmosferyczne
aluminiowym lamelom
▪ skrzynka i prowadnice dostepne we wszystkich kolorach RAL.

Żaluzje fasadowe ALUKON w skrzynce zewnętrznej są
doszczegalne na każdej elewacji. Żaluzje fasadowe ze
skrzynka zewnętrzną są proste także do ponownego
zamontowania i optymalnie nadają się, do ustawiania
światła i zacienienia zgodnie z Państwa życzeniami.  
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Elegancja na oknie  

Kształtowanie fasady z ZipTex, s_onro® lub JalouRoll
ALUKON oferuje dużą różnorodność dekoracji pod względem możliwości zacienienia.
Proszę skorzystać z istniejących możliwości wyboru koloru i materiału w celu zaprojektowania funkcjonalnej elewacji.  

ALUKON – ZipTex - tekstylna osłona

JalouRoll w połączeniu z profilem roletowym oraz funkcją otwartej
żaluzji.

ALUKON -ZipTex System – naturalnie i
transparentnie
Poprzez obustronne mocowanie osłony tekstylnej, osiąga się
szczególnie wysoką stabilność pod względem odporności na
nacisk wiatru. Dzięki temu rozwiązaniu istnieje możliwość
wykonywania elementów o dużych wymiarach. Osiągamy
przez to dobre założenia dla powierzchni przyciemnianych
oraz stanowi to równocześnie o odpowiedniej antyinsektowności.

JalouRoll kombinacja profili żaluzji z klasycznymi profilami roletowymi.

JalouRoll oferuje wraz ze swoją innowacyjną funkcją żaluzji,
ochronę przeciwsłoneczną i transparentność na zewnątrz.
Duże okienka zapewniają wiele światła dziennego oraz
świerzego powietrza  pośrednio do wnętrza pomieszczenia.
Opcjonalnie istnieje także możliwość zastosowania pancerza  
JalouRoll zintegrowanego z siatką antyinsektową.

s_onro® - doskonałość jakości i designu
Pancerz roletowo-przeciwsłoneczny wykonany z rolkowo
formowanego aluminium, o podwójnych ściankach dla
uzyskania dużej stabilności. Przejrzystość i możliwość
wietrzenia przy otwartym pancerzu, zaciemnienie w
stanie zamkniętym.

Pancerz designerski s_onro®-oczywiście zintegrowany z siatką antyinsektową
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Rolety zabezpieczające przed włamaniem
Komfort bezpieczeństwa z funkcją dla okna

Wygodne sterowanie za pomocą włącznika lub pilota. Specjalny pancerz roletowy
wypełniony twardą pianką połączony z automatyką blokującą przeciw podniesieniu,
wzmocniona listwa końcowa z wkładką stalową i odporna na włamanie nakładka
prowadnic dbają o Państwa bezpieczeństwo.

Zalety rolet ALUKON zabezpieczających przed włamaniem
▪ s tabilne i bezpieczne dzięki dwuściennemu pancerzowi roletowemu który
jest wypełniony twarda pianką
▪ automatyka blokująca i zabezpieczająca przed podniesieniem pancerza
▪ wzmocniona listwa końcowa z wzmocnieniem stalowym
▪ odporne na korozję, o długiej żywotności
▪ duży wybór różnych profili i kształtów
▪ dodatkowa izolacja ciepła i akustyczna
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Sterowanie silnikiem- prosto & szybko
Silniki elektryczne dbają o to, aby elementy ochrony przeciwsłonecznej firmy  ALUKON
mogły być uruchamiane bardzo prosto przez wciśnięcie przycisku lub automatycznie.
Niewidocznie schowane w konstrukcji silniki pracują bardzo cicho, precyzyjnie i nie
wymagają konserwacji. Silniki uruchamiają się za pomocą zegarów sterujących, poprzez
delikatny przełącznik lub bezprzewodowe zdalne sterowanie za pomocą pilota.
Uzyskanie komfortu dla Państwa
Sterowanie silnikiem antysłonecznych elementów zawsze
jest korzystne pod względem komfortu. Wszystko jedno,
czy sterowanie silnikiem zaplanowane jest w nowym
budownictwie czy zrealizowane w późniejszym czasie
przy renowacji. Nowoczesne sterowania radiowe
nie wymagają żadnych dodatkowych przewodów.
Nadają się dlatego szczególnie do ponownego
doposażenia istniejących już rolet i pozostałych
elementów antysłonecznych.

Formaroll
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Szczególne rozwiązania ALUKON
Dla każdego detalu ALUKON oferuje rozwiązanie

Obojętnie, jakie wymagania stawiają nam Państwo, ALUKON znajdzie zawsze
rozwiązanie. Czy w lakierze strukturalnym, czy w lakierze z połyskiem czy to w
macie prawie wszystkie warianty pod względem koloru są możliwe do dostarczenia. Zespawane wewnętrzne i zewnętrzne narożniki dla wykuszów, zintegrowany system antyinsektowy wraz z z jedynym w swoim rodzaju blokerem ALUKON
a także prezentowane systemy ze śródziemnomorskim pomysłem możliwe są
łatwo do zrealizowania przez ALUKON. Nie ma rzeczy niemożliwych w ALUKON!
A tym bardziej, jeśli chodzi o projektowanie elewacji Państwa domu z systemami
ochrony przeciwsłonecznej. Możliwe są szczególne konstrukcje, indywidualne
rozwiązania i projekty. Proszę nas spytać.
Zalety szczególnych rozwiązań ALUKON
▪ w
 ewnętrzne lub zewnętrzne narożniki w zespawanym wykonaniu przeznaczone dla okien
narożnych i wykuszów
▪ możliwość dostarczenia wielu wariantów pod względem kolorów
▪ ochrona antyinsektowa połączona z blokerem. Systemem ryglowania Easy Click i systemem
hamującym siatkę przy zwijaniu
▪ mechanicznie sterowany system rolet wychylnych na zawiasach
▪ kombinacje łączeń narożnych
▪ kombinowane elementy dla rozwiązań okiennych/ drzwiowych

Wewnętrzne lub zewnętrzne narożniki w zespawanym wykonaniu
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ALUKON KG
Münchberger Straße 31
D-95176 Konradsreuth
Telefon: 0 92 92 950-0
Telefax: 0 92 92 950-290
E-Mail: info@alukon.com
Internet: www.alukon.com
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Doradztwo, planowanie, sprzedaż i montaż. Wszystko z jednej ręki.

