
18

Ráépített tokos

SKT OPOTERM

Az energiaköltségek csökkentése

Az SKT OPOTERM innovatív ráépített tokos rendszer az Aluprof azoknak szóló ajánlata, 
akik funkcionális megoldásokat igényelnek. Az SKT OPOTERM rendszerű redőnyök új 
építésű ingatlanok esetében éppúgy alkalmazhatók, mint már meglévők modernizálásakor. 
Ez egy rendkívül univerzális és sokoldalú termék, amit be lehet szerelni beépítés nélkül, 
részlegesen vagy teljesen, mivel a tok homlokfelülete egyben alapfelület bármilyen befejező 
anyag (pl. polisztirol, vakolat, klinker stb.) számára, aminek köszönhetően nem lehet majd 
látni a homlokzaton. A rendszer ötletes szerkezete lehetővé teszi egyedi redőnyök, de 
redőnykészlet kialakítását is egy tokban.  Különleges előnye az SKT OPOTERM rendszernek, 
hogy még a teljes redőny beszerelése előtt ki lehet választani, a revízió a tok alja vagy  
a homloklap oldalán legyen. A rendszer beszerelés közvetlenül az ablakkerethez történik, 
megfelelően megválasztott adaptációs profil segítségével. A választékban található profilok 
együttműködnek a legtöbb fa, alumínium és PVC ablak- és ajtóprofillal. A redőnypáncél 
készülhet minőségi alumíniumlemezből gyártott, poliuretán habbal kitöltött profilokból, 
amelyek kopásállóbbak és jobban ellenállnak az időjárás hatásainak, vagy műanyag 
profilokból. A rendszer konstrukciója lehetővé teszi az integrálást szúnyoghálóval, ami 
hatékony védelmet biztosít a rovarok ellen. Olyan épületek esetén, amelyeknek rendkívül 
vékonyak a falai, és nem építhetők be, fennáll a lehetőség un. lekerekített oldalprofil 
alkalmazására. Ez rendkívül esztétikus minden belső térhez.
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RÁÉPÍTETT TOKOS RENDSZER

BEÉPÍTÉSi PÉLDA

redőny – SKT 

SKT OPOTERM 

Kényelmes 
kezelés

A redőnyt lehet kézzel vagy elektromos motorral mozgatni, ami össze van kötve egy vezérlő 
rendszerrel, lehetővé téve a kényelmes kezelést. A választékban megtalálhatók az intelligens 
vezérlés rendszerei is, amelyekkel a redőnyöket tetszőleges helyről kezelni lehet, okostelefonnal, 
tablettel vagy számítógéppel.

Használati 
értékek

Az SKT OPOTERM rendszerű redőnyök kitűnően hőszigetelnek, lehetővé téve, hogy jelentős mértékben 
takarékoskodni lehessen a fűtési költségekkel télen, nyáron pedig kitűnően védik a belső teret 
a túlzott felmelegedéstől. Továbbá a redőnyök átgondolt rendszere és a teljes integrálhatósága 
a MOSKITO rendszerrel, további védelmet nyújt az épület belsejének a rovarokkal szemben, 
miközben beengedi a fényt és a levegőt.

Színpaletta
A gazdag színválasztékának köszönhetően kitűnő dekorációs elemek, amelyeket minden épület 
megjelenéséhez hozzá lehet igazítani. A minőségi lemezből készült profilok fokozottan ellenállnak 
a kopásnak és az időjárási tényezőknek.
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