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Vakolható rendszerek

SP és SP-E

Kitűnő hőszigetelés

Az SP és SP-E vakolható rendszerek mindenek előtt újonnan épülő ingatlanok 
esetében kerülnek beépítésre, de alkalmazhatók már meglévő házakban is, az 
áthidaló környezetében szükséges átalakítások elvégzése után. Fontos az ilyen típusú 
megoldások választása esetén, a beépítésük módjának kigondolása, még az épület 
tervezésének kezdeti szakaszában, lehetővé téve a funkcionális értékük hatékonyabb 
kihasználását. Az SP és SP-E rendszerek kitűnő hő- és hangszigetelést biztosítanak, 
mivel nem avatkoznak bele az ablak, ajtó és az áthidaló szerkezetébe, nem bontva 
meg ezzel magának az épületnek a hőmérlegét. Sőt mi több, ezek a termékek kitűnően 
illenek az épület homlokzatába, annak integrált részét alkotva. A tok előlapja egyben 
alapfelületet jelent bármilyen homlokzati burkolóanyagnak (pl. vakolatnak), aminek 
köszönhetően a homlokzat észrevétlen elemévé válik. A szerkezeti elemek, vagyis 
a szerelő fedél és a lefutók, színben az ablak színéhez illeszthetők. Hasonlóan, mint 
a külső tokos rendszerek esetén, a redőnypáncélot alkothatják habbal kitöltött, 
műanyag, valamint extrudált profilok. A vakolható rendszerű redőnyöket el lehet látni 
szúnyoghálóval, ami hatékony védelmet biztosít a rovarokkal szemben, miközben 
beengedi a fényt és a levegőt.

Aluprof redőnyök
a Passzív Házak
Intézetének tanúsítványával
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VAKOLHATÓ RENDSZEREK

BEÉPÍTÉSi PÉLDA

redőny – SP redőny – SP-E

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 vakolható rendszerű redőnyöket rovarhálóval ellátott változatban is ajánljuk, ami hatékony 
védelmet biztosít a rovarokkal szemben, miközben beengedi a fényt és a levegőt.
Ezen kívül a tokok modern konstrukciója az SP és SP-E rendszerekben lehetővé teszi, hogy 
a redőny gépészeti elemeinek karbantartását és szervizelését a háziak magánéletének 
zavarása nélkül lehessen elvégezni.

Színpaletta
A standard színpalettán lévő nagy színválaszték lehetővé teszi a legigényesebb ügyfelek 
kielégítését is. Az extrudált elemek színbevonatai porlakkozással készülnek, ami biztosítja 
a termék magas minőségét és tartósságát.

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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