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Ablakárnyékolók
Találkozzon otthonában a funkcionalitás és az elegancia!
A következő oldalakon megismerheti, hogy miképp tud
egy épület és árnyékoló tökéletes egységet alkotni.
A rendkívül széles szín- és formavilágú árnyékolók
változatosságot és dinamikát kölcsönöznek a homlokzatnak,
és teljessé teszik a megjelenést. Termékeink többet
jelentenek egy redőnynél, zsaluziánál vagy egy nyílászáró
elé helyezett textilárnyékolónál. Teljesen automatizált
rendszereink nemcsak védenek a zajtól, hőtől, rovaroktól
és betöréstől, de illeszkednek otthona stílusához,
és hangulatosabbá teszik a belső tereket.
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| ELÉÉPÍTHETŐ REDŐNYÖK

Eléépíthető
redőnyök
Prémium minőségű redőnyeinket
és redőnyrendszereinket
a precizitás, a megbízhatóság
és a kifinomult formák jellemzik.
Ön is megengedheti magának,
hogy az árnyékok és fények
különleges játéka mindennap
egy kis varázslatot vigyen otthonába.
Válasszon igazán meggyőző
ár-érték arány mellett az akár
intelligens vezérléssel is irányítható
redőnyeinkből!
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Intego .P és .XP

Egy elegáns megoldás
Amennyiben vakolható redőnyt szeretne nyílászárói elé,
döntsön az igényes, műszakilag kiforrott Intego rendszer mellett!
A külső tokos redőnyrendszer a nyílászáró elé kerül
beépítésre, és tokja elegánsan rejtve marad.
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Pento .P és .XP

Az örök
klasszikus
A klasszikus formákat kedveli?
Akkor a Pento típust Önnek találták ki!
Elegáns és tradicionális megjelenése
minden homlokzathoz egyaránt illik.
Igényes, műszakilag kiforrott rendszer,
amely megtérülő befektetést jelent
az Ön számára.
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Válasszon kifinomult megoldást!
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Quadro .P és .XP

Minden homlokzathoz illik
Hagyományőrző megjelenés a letisztult formák kedvelőinek.

A Quadro kifejezetten elegáns és tradicionális megjelenése gyakorlatilag minden homlokzathoz remekül illik.
Végtelenül megbízható, a szakemberek előtt is számtalanszor bizonyított már.

Rondo .P és .XP

Az egyediség kedvelőinek
Itt a lehetőség, hogy eltérjen a sablonoktól! A megszokott, hagyományos szögletes formájú
redőnytokok mellett üdítő látványt nyújt a Rondo. Lekerekített tokjának köszönhetően egyedi
külsőt kölcsönöz a homlokzatnak. Akár utólagosan is beépíthető.

| ELÉÉPÍTHETŐ REDŐNYÖK
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Puro és Puro .XR

Mindenre képes
Kiváló alapanyagokból készült tok, prémium minőség,
megbízhatóság, környezetbarát technológia, időjárás-
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Ez a felső tokos redőnyrendszer mindent tud,
amit egy korszerű redőnynek tudnia kell. A Puro redőnyrendszer
a nyílászáróval együtt, egy munkafolyamatban, egy egységként kerül beépítésre.
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és UV-álló, kiváló hang- és hőszigetelő tulajdonság…

| RÁÉPÍTHETŐ REDŐNYÖK

Karo és RA. 2

Bármilyen
nyílászáróhoz ajánljuk

Ön is szereti azokat a megoldásokat, amelyek egyszerűbbé teszik az életet?
A Karo és RA. 2 rendszerek ilyenek. Remekül illeszkednek szinte bármilyen
megvásárolható nyílászáróhoz, másrészt azokkal együtt kerülnek beépítésre.
Így komoly időmegtakarítást jelentenek. A redőnyrendszerek többkamrás, dupla falú,
extrudált műanyagból, környezetbarát technológiával készülnek, megjelenésben és színben
kiválóan variálhatóak, továbbá harmonikus egységet képeznek a nyílászáróval és a homlokzattal.
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| KÜLÖNLEGES REDŐNYÖK

Különleges redőnyök

Trendo
Élet a
magasban
A tetőtereknek

különleges varázsuk van.
Egyediek, hangulatosak
és romantikusak.
Ugyanakkor általában
ferde vonalú ablakok nélkül.
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A nagy ablakok mellett
viszont a belső tér nyáron
elviselhetetlenül felmelegedhet.
Ördögi kör…
Amennyiben Önnek
ferde ablaka van, és még
nem talált megfelelő árnyékolót,
a Trendo ferde redőny jelentheti
a megoldást. Kiváló minőségű,
gondozásmentes,
alumíniumból készül,
és kényelmesen,
motoros meghajtással
mozgatható.

| KÜLÖNLEGES REDŐNYÖK
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sötétek lennének a nagy felületű,

Roma CDL zsaluzialamellák

| ELÉÉPÍTHETŐ ZSALUZIÁK

Különleges dizájn
teljes fényzárással
Legyen részese annak a páratlan fénykomfortnak, amire csak a Reddot Design-díjas
Roma CDL zsaluzialamellák képesek! Különleges dizájnja és egyedi megjelenése mellett
a speciális formája lehetővé teszi a teljes fényzárást, amelyre csak ez a zsaluzia képes.
A Roma CDL zsaluzia szélálló, feltolás elleni védelemmel rendelkezik, valamint
a 70 mm szélességű lamellák kialakításának köszönhetően oldalirányú belátásvédelmet biztosít.
Miért kitűnő választás a zsaluzia? Mert tökéletesen ötvözi a stabil, biztonságos redőnyök,
valamint a forgatható lamellás szerkezet előnyeit. A zsaluzia nemcsak esztétikus,
modern megjelenéssel teszi hangulatosabbá életterét, de egyúttal
biztonságos, akár betörésbiztos megoldást jelent.
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Intego .P és .XP – RS / Pento .P és .XP – RS

Játék a térrel és a fénnyel
Legyen mindig annyi fény környezetében, amennyi aktuális hangulatához illik!
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a beeső napfény ellen. A lamellákat egyszerűen, gombnyomással közel 180 fokban elfordíthatja,
így tetszése szerint szabályozhatja a fénymennyiséget, valamint a kilátás szögét.
Időkapcsolóval, távirányítással, automatikus vezérléssel, szél- és napfényérzékelővel
még komfortosabbá teheti a zsaluzia használatát.
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Az INTEGO zsaluziák zavartalan kilátást biztosítanak Önnek, egyúttal védelmet nyújtanak

Remek
védelem
a legforróbb
napsütésben is
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Csupán két dolog zavarhatja Önt otthonában
egy forró napsütéssel kísért nyári napon.
A betolakodó rovarok és a tűző napsugarak.
Ám a szúnyoghálóval kombinálható termékeinkkel
akár úgy is árnyékolhatja ablakait,
hogy a zsaluziákat teljesen leengedi.
A Rondo .XP rendszer szúnyoghálóval vagy
olyan naphálóval is bővíthető, amely
kellemes színeivel még hangulatosabbá
teszi otthonát.
A szúnyog- és naphálók diszkréten
megbújnak a zsaluziarendszer tokjában,
ha nincs rájuk szükség.
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Quadro .P és .XP – RS /
Rondo .P és .XP – RS
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Ráépíthető zsaluziák
Válasszon Ön is motoros működtetést! Bizonyára Önt is számtalan eszköz veszi körül
a mindennapokban, amelyeket szeret minél egyszerűbben és kényelmesebben kezelni.
Miért tenne kivételt az árnyékolókkal? A kézzel történő mozgatás időigényes,
és egy idő után fárasztóvá is válik. Még komfortosabbá teheti mindennapjait,
ha zsaluziáit távirányítóval vezérli, illetve teljesen automatikusan, érzékelőkkel
és vezérlőkkel kiegészítve egy intelligens ház részeként.

| RÁÉPÍTHETŐ ZSALUZIÁK
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Puro .XR-RS / Puro .XRK-RS
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A PURO felső tokos zsaluziarendszerei a nyílászáróval együtt,
egy egységként kerülnek beépítésre. A kiváló, környezetbarát alapanyagokból készült tokok
időjárás- és UV-állóak, valamint nagyszerű hang- és hőszigetelő tulajdonságokkal rendelkeznek.
Speciális noppolt felületüknek köszönhetően hagyományos módon,
akár előkészítés nélkül is vakolhatók.
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Ellenállhatatlanul ellenáll
a környezeti hatásoknak

| HOMLOKZATI ZSALUZIÁK

Homlokzati zsaluziák

Stílust ad
a homlokzatnak
Szeretne minél nagyobb üvegfelületet otthonába?
Megvalósítható!
De a megfelelő árnyékolásra is gondoljon!
A nagy felületeken át beeső napsugárzás
pillanatok alatt elviselhetetlenné teszi
a belső terek hőmérsékletét.
A megoldás a ROMA homlokzati zsaluzia.
Nemcsak rendkívül hatékony külső árnyékoló,
de egyben a homlokzat stílusát
meghatározó építészeti elem is.
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| ÜVEGKORLÁT

Üvegkorlát

Korlátlan
lehetőségek
ROMA
üvegkorláttal
Lezárja a teraszt,
egyúttal új dimenziót nyit a világra.
Az új ROMA üvegkorlát szinte
láthatatlanul simul környezetébe,
és csodás természetességgel
bővíti otthona panorámáját.
Egyedülálló német technológiája,
precízen illeszthető és edzett
biztonságiüveg-felülete,
valamint esztétikus,
erős és gondozásmentes
alumíniumprofiljai
garantálják a költséghatékony
és könnyű beépíthetőségét.
Ráadásul tökéletesen kombinálható
a ROMA rendszerek redőnyeivel,
zsaluziáival és zipSCREEN
árnyékolóival.
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Textilárnyékolók
Mennyi innovációs megoldás kerülhet egy textilárnyékolóba?
Meglepően sok! Kifejezetten ablakok elé tervezett termékeink
minden olyan fejlesztést, csúcstechnológiát és egyedi
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Tökéletesen bizonyítják, hogy miképp párosul a kiemelkedően
szép megjelenéshez a tökéletes technológia.
Termékeink nem egyszerű kiegészítők, hanem elegánsan
kapcsolódnak az épülethez, és annak részévé válnak.
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megoldást tartalmaznak, amit egy textilárnyékoló csak tudhat.

ZipScreen

Több mint kiegészítő
Ideális választás lehet egy minimáldizájnt képviselő épület letisztult formavilágának
hangsúlyozására. A cipzáras megoldással készülő, dizájndíjas árnyékoló

| TEXTILÁRNYÉKOLÓK

az elérhető black out szövetnek köszönhetően teljes fényzárást biztosít.
Ezáltal jelentősen csökkenti az energiaköltségeket. Használatával így optimális
hőmérséklet biztosítható a helyiségekben anélkül, hogy a külvilágot eltakarnánk.
Fémszállal kombinált textíliája rendkívül ellenálló, nagyobb biztonságot nyújt,
ráadásul az UV-állósága hatékonyan véd a napsugaraktól.
Rendkívüli szélállósága miatt akár 18 nm-es egybefüggő, feszített
felületű árnyékolóként is alkalmazható. Igény szerint akár
180 különböző színben és akár teljes fényzárást biztosító
szövettel is készülhet. Reddot Design-díjas termék.
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T-Line

Széllel
szemben
Egy textilárnyékoló,
| TEXTILÁRNYÉKOLÓK

amely szembeszáll a széllel!
A T-Line egy mágneses
feszítőrendszerrel ellátott
kazettás árnyékoló, amely
erős szél esetén is
maximális védelmet nyújt.
Teleszkópos rendszere
segítségével minden
esetben visszaáll
az eredeti helyére.
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