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A REDŐNYÖK HÁROM ELŐNYE
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A külső redőny egy praktikus rendszer, ami háromféle módon véd minket: kitűnően hőszigetel, 
védi a magánéletet és a nyugalmat, és hatékony védelmet nyújt betörés ellen.

Az Aluprof cég redőnyei válogatott anyagból készülnek, amelyek garantálják a legmagasabb 
minőségüket. A redőnyök a vakolható, külső tokos, áthidaló alá beépíthető és ráépíthető 
redőnyöket az épület energia mérlegének javítására gondolva hozták létre. Télen jelentős 
mértékben tudják csökkenteni a fűtési költségeket, nyáron viszont, amikor tűz a nap, és kívül 
kánikula uralkodik, kellemes hűvösséget és félhomályt biztosítanak, ami pihenteti a fáradt 
szemet.

Ezen kívül az átgondolt szerkezetnek és megfelelően megválasztott alapanyagoknak 
köszönhetően hatásos védelmet nyújtanak a hívatlan vendégekkel szemben. Nekik köszönhetően 
az otthon olyan hellyé válik, ahol szabadon, biztonságosan érezzük magunkat, ahova szívesen 
térünk haza egy nehéz nap után, tudva, hogy ott mindig nyugalmat és védelmet találunk.

A legfontosabb előnye azonban mégis az, hogy az Aluprof az első lengyel rendszerforgalmazó, aki 
a választékában rendelkezik RC3 osztályú betörésgátló redőnyrendszerrel. Ezt megerősítették az 
akkreditált kutató laboratóriumban, a PN-EN 1627:2011 szabvány szerint végzett vizsgálatok. 
Ha ezt a redőnyrendszert használjuk, biztosak lehetünk abban, hogy az otthonunk biztonságban 
van a távollétünk alatt, főként a vakáció, szabadság vagy a téli szünet idején.
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Külső tokos rendszerek

SK, SKE és SKP

Funkcionalitás és esztétikum

Az külső tokos rendszerű SK, SKE és SKP redőnyök főként meglévő épületekbe történő 
beépítéshez készülnek. Ezeknek a termékeknek az előnye kétségkívül az, hogy nem 
bolygatják meg az épület jelenlegi állapotát, mivel nem igényelnek speciális előkészítést 
a beépítéshez, és nincsenek egybeépítve az ablakkal. Ezért a külső tokos rendszerű 
redőny beépítésére vonatkozó döntést bármikor meg lehet hozni. Ezek a megoldások 
ráépíthetők a nyílászáróra (beugróba), vagy közvetlenül a falra. Első esetben a félig 
ovális tokú SKP rendszer az ajánlott, ami nagyszerűen belesimul a homlokzatba, vagy 
az SK és SKE (extrudált okos változat) rendszerek, ahol a tok 45°-ban van letörve.  
A redőnypáncélt leggyakrabban minőségi alumíniumlemezből készült, poliuretán habbal 
kitöltött profilok alkotják, amelyek PU/PA rendszerű, kétrétegű lakkbevonattal vannak 
ellátva. Emiatt nagyobb a kopásállóságuk, és jobban ellenállnak az időjárási hatásoknak. 
A választékban megtalálhatók a merevebb és stabilabb, extrudált alumíniumból 
készült, valamint a műanyag profilok is. A külső tokos rendszereket integrálni lehet 
szúnyoghálóval. Az ilyen komplex megoldás garantálja az eredményes védelmet  
a rovarokkal szemben, nyáron, ugyanakkor véd a helyiség kihűlése ellen, télen.
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KÜLSŐ TOKOS RENDSZEREK

BEÉPÍTÉSi PÉLDÁK

redőny – SK

SK SKE SKP

redőny – SKP

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,
okostelefon, tablet vagy számítógép segítségével.

Használati 
értékek

A redőnyök átgondolt szerkezete, valamint a megfelelően megválasztott anyagok eredményes 
védelmet jelentenek a hívatlan vendégek ellen. Ezen kívül kitűnően hőszigetel, lehetővé téve, hogy 
jelentős mértékben takarékoskodni lehessen a fűtési költségekkel télen, nyáron pedig csökkenti 
a hő beáramlását, ami korlátozza a helyiség túlzott felmelegedését.

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

Profilok PT 37  |  PT 52  |    PA 37  |  PA 39  |  PA 40  |  PA 43  |  PA 45  |  PA 52  |  PA 55
PE 41  |  PE 55  |  PEK 52  |  PEKP 52
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Külső tokos rendszerek

SKO és SKO-P

Modern dizájn

Az SKO és SKO-P rendszerek főként a már meglévő épületekhez szánt, külső tokos 
redőnyök családjába tartoznak, tekintettel a tényre, hogy ezek a termékek nem 
integrált részei az ablaknak, és nem igényelnek speciális előkészítést a beszereléshez, 
bármikor beépíthetők. Az SKO-P rendszer tokja PU/PA technológiával készült, speciális 
réteggel bevont, minőségi alumíniumlemezből készül, amely tartóssá, kopásállóvá 
és az időjárási tényezőkkel szemben ellenállóvá teszi. Az SKO rendszerű tokját pedig 
extrudált alumíniumból állítják elő, ami garantálja a nagyobb merevséget és stabilitást. 
Ezeknek a megoldásoknak az átgondolt szerkezete, valamint az ovális alakjuk miatt 
nagyon gyakran választják falra építés esetén, mert egyben nagyszerű dekorációs eleme  
a homlokzatnak. Hasonlóan az SK és SKP rendszerekhez a redőny páncélja készülhet 
habbal kitöltött, műanyag és extrudált profilokból. Ezeknek a termékeknek az előnye, 
hogy alkalmazható velük a redőnytől függetlenül működő szúnyogháló rendszer, ami 
további védelmet nyújt az épület belsejének a rovarokkal szemben, miközben beengedi 
a fényt és a levegőt.
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KÜLSŐ TOKOS RENDSZEREK

BEÉPÍTÉSi PÉLDÁK

redőny – SKO redőny – SKO-P

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

A redőnyök átgondolt szerkezete, valamint a megfelelően megválasztott anyagok eredményes 
védelmet jelentenek a hívatlan vendégek ellen. Ezen kívül kitűnően hőszigetelnek, lehetővé téve, 
hogy jelentős mértékben takarékoskodni lehessen a fűtési költségekkel télen, nyáron pedig csökkenti 
a hő beáramlását, ami korlátozza a helyiség túlzott felmelegedését.

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.

Profilok PT 37  |  PT 52  |  PA 37  |  PA 39  |  PA 40  |  PA 43  |  PA 45  |  PA 52  |  PA 55
PE 41  |  PE 55  |  PEK 52  |  PEKP 52
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