
Homlokzati zsalúziák
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A magas minőségű anyagokból előállított, az ablak külső oldalára szerelhető klasszikus megoldások 
különlegesen hatékony akadályt képeznek a napsugarakkal szemben. Felszerelésük módja az egész 
szerkezetet rendkívül stabillá teszi, az alkalmazott szélérzékelőnek köszönhetően pedig ellenállóak

a széllökésekkel szemben.
Esztétikusan változtatják meg az épület homlokzatának kinézetét, ugyanakkor  felszerelésük lelassítja 

a hőcserét, ami lehetővé teszi a belső hőmérséklet  akár 9 °C-kal történő csökkentését.
Ezáltal a rendszer jelentős energiamegtakarítást tesz lehetővé, megtakarítva azt az energiát,

amelyet a helyiség hűtésére fordítanánk.

Homlokzati zsalúziák
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Basic

Univerzális és árban nagyon vonzó rendszer. A felszerelése kicsit munkaigényesebb. A rendszer univerzalitása 
biztosítja a felső sín fogantyúinak és a lefutók tartóinak szabályozását. Ennek köszönhetően a legtöbb házban 
felszerelhető, már kész házakban és épülő házakban – adaptációs és falba építhető rendszerként egyaránt.
A rendszer felépítése lehetővé teszi olyan lefutók alkalmazását, amelyek fogantyúk segítségével vannak felszerelve, 
és olyanokét is, amelyek közvetlenül az ablakra vannak szerelve.

Jellemzők

blend méretei:
200 x 140 mm
240 x 140 mm
300 x 140 mm
350 x 140 mm

tok alakja:
takaró blend

max. tokszélesség:
5000 mm

min. tokszélesség:
500 mm

lefutók: alumínium,
sarokvasak – felső sín fogantyúi,
időjárási viszonyokkal szemben ellenálló.

Lamellák alakjai:

C80F

C80

Z90

Takaró blend
 alakjai:

Típus J Típus Z Típus U

Redőny teljes magassága (tokkal együtt) [mm]

Basic
C80F C80 Z90

motor kézi
vezérlésű motor kézi

vezérlésű motor kézi
vezérlésű

Munkaterület 200 2250 2750 1250 1500 1750 2000

240 3750 4000 2000 2250 2500 2750

300 5000 5000 3250 3500 3500 3750

350 5000 5000 4250 4500 4500 4750
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Elite XT

Kényelmes rendszer, amely a felépítésének köszönhetően jobb hő- és hangszigetelést biztosít, továbbá jelentős 
energiamegtakarítást tesz lehetővé, különösen a hidegebb évszakokban. További előnyt jelent a szúnyogháló
és a C típusú redőnybetét felszerelésének lehetősége.

Jellemzők

tok méretei:
240 x 255 mm

tok alakja:
négyszögletes PVC

max. tokszélesség:
5000 mm

min. tokszélesség:
500 mm

Szürke színű szúnyogháló a páncél belső oldalán.
A készlet dupla zsalúzia lefutót, rácsot és keféket tartalmaz.
A szúnyogháló rácsának záróléce kefetömítéssel rendelkezik.
A szúnyogháló összecsukása után a rács teljesen eltűnik
a tokban. Az integrált szúnyogháló magassága és szélessége 
korlátozott.

Speciális acél megerősítés 1500 mm-nél szélesebb ablakok 
esetén.

lefutók: PVC, alumínium,
szerelő horgonyok,
időjárási viszonyokkal szemben ellenálló, 
hangszigetelés (a tokban),
hőszigetelés (a tokban).

Lamellák alakjai:

C80F

C80

Redőny teljes magassága (tokkal együtt) [mm]

Elite XT
C80F C80 Z90

motor kézi
vezérlésű motor kézi

vezérlésű

Nem
lehetségesMunkaterület 230 3500 3750 1750 2000

 +”5418” 270 4500 4750 2500 2750
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Clever Box

Tekintettel a különleges szerkezetre és a rendkívül magas minőségű alkotóelemekre,  a rendszert a legjobb hő-
és hangszigetelési tulajdonságok jellemzik. A felülről szerelhető rendszerek közül ez az egyetlen, amely Z típusú 
homlokzati zsalúziák alkalmazását teszi lehetővé, így biztosítva a helyiség teljes elsötétítését. A felhasználók 
komfortérzetét télen és nyáron egyaránt biztosítja.

Jellemzők

tok méretei:
245 x 255 mm

tok alakja:
négyszögletes PVC

max. tokszélesség:
5000 mm

min. tokszélesség:
500 mm

Az integrált szúnyogháló magassága és szélessége 
korlátozott.

lefutók: alumínium,
szerelő horgonyok,
időjárási viszonyokkal szemben ellenálló,
hangszigetelés (a tokban),
hőszigetelés (a tokban),
szúnyogháló: opcionális.

Lamellák alakjai:

C80F

C80

Z90

Basepoint

Basepoint

Basepoint

Basepoint

Basepoint

Basepoint

Basepoint

Basepoint

+PF30

Redőny teljes magassága (tokkal együtt) [mm]

Clever Box
C80F C80 Z90

motor kézi
vezérlésű motor kézi

vezérlésű motor kézi
vezérlésű

Munkaterület 227 3500 3750 1750 2000 2250 2500

+PF30 267 4500 4750 2500 2750 3000 3250

+2xPF30 307 5000 5000 3250 3500 3750 4000
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RAFF-E

Az ALUKON cég RAFF-E rendszere a jövő terméke, amely jelentős műszaki tudáson alapul, ezáltal a zsalúziák 
mérése egyszerű, felszerelésük pedig nem időigényes. Könnyen kezelhető rendszer, akár a hagyományos kültéri 
rolók, azonban sokkal összetettebb.

Jellemzők

tok méretei:
200 x 140 mm
240 x 140 mm
300 x 140 mm

tok alakja:
négyszögletes ALU

max. tokszélesség:
4000 mm

min. tokszélesség:
500 mm

A tok beültethető az ablakkeretbe, így melegen tartható 
a tok és a szemöldökfa közötti terület.

revíziós csapóajtó: 1 az ablak külső oldaláról,
lefutók: alumínium,
időjárási viszonyokkal szemben ellenálló,
szúnyogháló: opcionálisan integrált.

Felszerelés lehetősége:

Lamellák alakjai:

C80F

C80

Z90

Redőny teljes magassága (tokkal együtt) [mm]

RAFF-E
C80F C80 Z90

motor kézi
vezérlésű motor kézi

vezérlésű motor kézi
vezérlésű

Munkaterület 195 2250 2750 1250 1500 1750 2000

235 3750 4000 2000 2250 2500 2750

295 5000 5000 3250 3500 3500 3750
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SKEF

A külső oldalról jellegzetesen 45 fokban lecsapott tokkal rendelkező rendszer. Ideális megoldás az éles, 
geometrikus alakzatú elemeket kedvelők számára. A tok univerzális alakjának köszönhetően a roló 
felszerelhető közvetlenül az épület homlokzatára vagy az ablakmélyedésben.

Jellemzők

tok méretei:
180 x 180 mm
205 x 205 mm

tok alakja:
lecsapott ALU

max. tokszélesség:
5000 mm

min. tokszélesség:
500 mm

revíziós csapóajtó: 1 az ablak külső oldaláról,
lefutók: alumínium,
időjárási viszonyokkal szemben ellenálló,
szúnyogháló: opcionális a páncél belső oldalán.

Lamellák alakjai:

C80F

C80

Redőny teljes magassága (tokkal együtt) [mm]

SKEF
C80F C80 Z90

motor kézi
vezérlésű motor kézi

vezérlésű

Nem
lehetségesMunkaterület 175 1500 1700 820 1050

200 2500 2750 1250 1500
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Roka Top 2 Shadow

A Neopor®/Styropor® anyag és a szigetelt szerkezet ötvözése kiváló paramétereket biztosít  nappal, széllel
és nedvességgel szembeni védelem tekintetében. További megerősítéseknek köszönhetően, mint például
a habba ültetett stabilizáló konzolok, ablakmerevítők és innovatív rögzítések, olyan szerkezet jön létre, amely 
stabilan csatlakozik az ablakhoz és a falhoz. Bármilyen típusú kikészítéssel összekapcsolható (vakolat, WDVS, 
klinker), elválaszthatatlan egységet alkotva a fallal.

Jellemzők

tok méretei:
300 x 280 mm 
300 x 300 mm 
300 x 365 mm

tok alakja:
négyszögletes

Neopor®/Styropor®

max. tokszélesség:
5000 mm

min. tokszélesség:
500 mm

lefutók: alumínium,
szerelő horgonyok,
időjárási viszonyokkal szemben ellenálló,
hangszigetelés (a tokban),
hőszigetelés (a tokban).

Lamellák alakjai:

C80F

C80

Z90

Redőny teljes magassága (tokkal együtt) [mm]

RokaTop 2 Shadow
C80F C80 Z90

motor kézi
vezérlésű motor kézi

vezérlésű motor kézi
vezérlésű

Munkaterület 265 4500 4750 2500 2750 3000 3250
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SKB

A rendszer az épület energiamérlegének fejlesztését szem előtt tartva készült. A rendszer fő elemét a tok alkotja, 
amely magas minőségű, nagyon jó termikus jellemzőkkel rendelkező szigetelőanyagból – Styrotermből – készült.

A tok felszerelése rendkívül egyszerű, ugyanis annyiból áll, hogy a tokot
a megfelelően megválasztott adaptációs profil segítségével (bepattintva 
vagy betolva) közvetlenül  az ablakkeretre kell ültetni.
A rolók felszerelhetők PVC, fa, illetve alumínium ablakokra.

Jellemzők

tok méretei:
260 x 263,6 mm
305 x 310,6 mm

tok alakja:
négyszögletes

max. tokszélesség:
6000 mm

min. tokszélesség:
580 mm

tok teljes beépítéshez,
hőszigetelés (a tokban),
hangszigetelés (a tokban),
belső vagy külső revízió választható,
szúnyogháló beépíthető.

Lamellák alakjai:

C80F

C80

Redőny teljes magassága (tokkal együtt) [mm]

SKB
C80F C80 Z90

motor kézi
vezérlésű motor kézi

vezérlésű

Nem
lehetségesMunkaterület 216 2750 3000 1500 1750

Munkaterület 257 4000 4250 2250 2500
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Lefutók

Typ 2

• Basic
• Roka Top 2 Shadow
• Clever Box

22
,2

20

Typ 4

• Basic
• Roka Top 2 Shadow
• Clever Box

20

17
,8

40

22
,1

PG 10

• Clever Box

60

87

19

PG 12

• Clever Box

22

189

A45

• RAFF-E
• Basic
• Roka Top 2 Shadow

88,4

27

A40

• RAFF-E
• Basic
• Roka Top 2 Shadow

22,5

21
,1

27

140

PROWADNICA MONOBLOKOWA EKO-OKNA

• RAFF-E
• Basic
• Roka Top 2 Shadow

APPF - PPF

• SKEF 27
,3

84

21
,5

8,6

27

92

20
,7

21
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Lamella színek

RAL 9016 RAL 9006

RAL 7016 DB 703

RAL 9017 M99833V
APPF-B_33

• SKB

75

33

PPF

• SKB

9

46

22

5080 - 5081

• Elite XT

25

8646

132

30

60

35
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Az „All in one control” termékcsalád kidolgozásakor arra összpontosítottunk, hogy nyílászáróink
 egy intelligens otthon részét képezhessék. Az általunk kínált technológiák megkönnyítik

a ház üzemeltetését, a legmagasabb komfortérzet és biztonságérzet biztosításával.

A Control meghajtások, jeladók, vezérlőegységek készlete, amelyek egymással együttműködve 
lehetővé teszik a rolók, a kapuk, az ajtók, a riasztó vagy akár a világítás tetszőleges vezérlését.

Olyan berendezésekkel történő összekapcsolásuk után, mint a Tahoma Premium vagy a Connexoon,
 a felhasználónak lehetősége van ezek vezérlésére bármilyen Wi-Fi hozzáféréssel rendelkező 

eszközről, legyen az IOS vagy Android rendszerű készülék, pl. tablet, okostelefon, okosóra vagy 
laptop. 

Az „All in one control” termékcsalád termékeit választva az ügyfelek meggyőződhetnek a teljes 
technológiai megfelelőségről. Az ügyfél kiválasztja a termékeket, mi pedig kidolgozzuk

az automatika minden elemét, amellyel a termék fel lesz szerelve. A berendezés összeállításakor 
kizárólag egy elismert európai gyártó, a Somfy legjobb megoldásaira támaszkodunk.

All in one control – minden a Te kezedben.

A kiadvány nem kereskedelmi ajánlat. Nem képezheti reklamáció alapját.
A bemutatott fényképek csak szemléltető jellegűek, nem a termékek tényleges fényképei.




