A változatosság gyönyörködtet...
E gondolatnak megfelelően formálódott kínálatunk
és filozófiánk az évek során. A változatosság teszi
különlegessé szerepünket az árnyékolástechnika,
nyílászárók és intelligens otthonrendszerek területén.
Miért nélkülözhetetlen a sokoldalúság és a rugalmasság?
A válasz egyszerű: nem létezik két egyforma otthon.
Nincs két hasonló elképzelés. Az igények folyamatosan
formálódnak. Ennyi változónak csakis mindenre
kiterjedő kínálattal és személyre szabott
megoldásokkal lehet megfelelni.
Egyszóval töröltük a „sablon” és a „szokásos”
kifejezéseket vállalati szótárunkból. Nincsenek
egységárak és ismétlődő sémák. Helyette változatos
megoldások vannak a változatos igényekhez.
Alaposan felmérünk, figyelünk és tanácsot adunk,

majd termékeinket a megrendelő
elképzeléseihez alakítjuk. Többet kínálunk
különféle árnyékolástechnikai termékeknél.
Minőséget, komfortot és életérzést.
Fedezze fel Ön is ezek mindegyikét
a következő oldalakon! Jó szívvel ajánljuk!
25 ÉV AZ ÁRNYÉKOLÁSTECHNIKÁBAN
Jó kimondani, leírni és ízlelgetni… 25 éves a vállalatunk.
Negyed évszázad hosszú idő, amely során sikerek
és kihívások vártak ránk. A sikerekből erőt merítettünk,
az akadályokat leküzdöttük, miközben keményen
dolgoztunk, és sokat tanultunk.
És most, hogy a jubileum kapcsán felmerült
egy fontos kérdés, tudjuk a választ is:
mit adott ez a 25 év?
Nekünk növekedéstést
és innovációt, vásárlóinknak
pedig egy tapasztalt,
megbízható céget.
Koppány Zsolt, ügyvezető
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OTTHONA
mindent megtesz önért
Képzelje el, ahogy otthona életre kel… és mindent megtesz Önért!
A környezetében működő berendezések nem csupán önálló egységek,
hanem egy rendszer részei: garázskapu, redőny, teraszárnyékoló,
biztonsági eszközök, intelligens vezérlés és ezernyi más jövőbe mutató technológia.
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Gondolkodjon nagyban, és ne csak egy-egy termékkel tervezzen,
hanem egy színekben, hangulatban és műszakilag tökéletesen
összehangolt rendszerben. Észrevétlenül veszik körbe otthonát
a praktikus funkciók, kifinomult megoldások
és intelligens technológiák. Önnek nem marad más,
csak élvezni a csendet, nyugalmat és biztonságot.
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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
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.
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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…
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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

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.
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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.
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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.

31
| RÁÉPÍTHETŐ ZSALUZIÁK

| RÁÉPÍTHETŐ ZSALUZIÁK

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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Teraszárnyékolók
A nyitott tér varázsa…
Így lehet a legrövidebben kifejezni
azt a különleges hangulatot, amelyet
a letisztult dizájn és a legújabb trendek által
inspirált teraszárnyékolóink nyújtanak.
Termékeink nemcsak új élményekkel
gazdagítják otthonát, de a luxus kényeztető érzését
és az életörömet is magukkal hozzák.
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Brera

Fény és árnyék ura
A Brera bioklimatikus pergola nemcsak körkörösen nyújt teljes panorámát, de szabad kilátást nyit az égbolt felé is.

44

és felügyeli a levegő áramlását, így gondoskodva a tökéletes szabadtéri komfortérzetről. Az elhúzható lamellák
érzékelik az időjárás változását, esőben automatikusan bezáródnak, szükség esetén teljes fényzárást biztosítanak,
és a csapadékot is könnyedén elvezetik. Élvezze a kiterjesztett élettér szabadságát és a Brera pergola minden kényelmét!
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Mozgatható lamellarendszere a nap helyzetétől függően uralma alá vonja a fényt, szabályozza a hőmérsékletet,
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Connect

Forradalom a szabadban
Legyen közvetlen kapcsolatban a természettel, miközben élvezi a privát tér minden előnyét!
A Pratic Connect bioklimatikus pergola forradalmi módon ötvözi a nyitott teret a magánélettel.
Különleges kialakítása nem enged bepillantást a kíváncsiskodó szemeknek, ugyanakkor bentről
teljes körpanorámát nyújt. Lenyűgöző látvány, ahogy a falait átölelő környezet visszatükröződik üvegfelületein.
A láthatatlan rögzítések, finoman mozgó ajtók, automatizált lamellák és egyedi hangulatvilágítás
a szabadtéri építészet csúcsára emelik megjelenését. Forgatható lamellái és oldalsó textilárnyékolói kényelmet,
árnyékot és ideális hőmérsékletet teremtenek minden napszakban. Új, egyedi, különleges és tökéletes…
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Opera

A pergolák új generációja
Legtalálóbban talán bioklimatikus pergolának nevezhetjük az Operát, hiszen
a külső viszonyoktól függetlenül mindig ideális hőmérsékletet és komfortérzetet biztosít Önnek.
Mozgatható lamellás tetőszerkezetének köszönhetően a beeső fény mennyisége
egyedileg szabályozható. Integrált oldalsó textilárnyékolóval is felszerelhető.
A beépíthető LED-hangulatvilágítás lehetővé teszi, hogy a kellemes nyári estéken,
sötétedés után is élvezze a szabad tér nyújtotta előnyöket.
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Nomo

Teret ad
a nyugalomnak
Hunyja le bátran a szemét!
Képzelje el, amint teraszán pihenve érzi
a simogató szellőt és a melengető napsugarakat,
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mégis védve van az időjárás viszontagságaitól!
A teljesen elhúzható ponyvatetővel rendelkező,
innovatív Nomo pergolák
maradéktalanul megadják ezt az érzést.
Ideális hatalmas terek lefedésére,
és fokozott védelmet nyújt, nagyfokú
funkcionalitással és kifinomult
dizájnnal kiegészülve.

| BIOKLIMATIKUS PERGOLÁK
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A hagyományos formák
kedvelőinek
A Fusion sosem tapasztalt élménnyel jutalmazza meg Önt
a szabad terek árnyékolásában. A bioklimatikus pergola tökéletes egyensúlyt talál
a természetes légmozgás és a napfény között, így ideális hőmérsékletet teremt.
Teljesen elhúzható ponyvás tetőszerkezetének köszönhetően teljes körű védelmet nyújt
az időjárás viszontagságai ellen. Integrált oldalsó textilárnyékolóval is bővíthető.
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Fusion

| PERGOLÁK

Infinity

Határtalan…
Infinity, azaz végtelen, határtalan…
A klasszikus vonalvezetésű pergolához
tökéletesen illik elnevezése.
Teljes egészében extrudált
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alumíniumból és rozsdamentes
acélból készül, így szépségét
még karbantartás nélkül is
szinte határtalan ideig megőrzi.
Csodás megjelenése
és funkcionalitása
végtelen megoldást kínál
a külső terek védelmére.

| PERGOLÁK

54

| PERGOLÁK

57
| PERGOLÁK

56

Level

A kültéri forradalmár

Egy egész életen át tartó megbízhatóságát talán csak a kifinomultsága múlja felül.
A Level pergola valódi forradalmat hozott a kültéri életvitel kedvelőinek.
És e forradalom nem éri be mutatós megjelenéssel, hanem meghódítja
valamennyi stílusbeli és építészeti követelményt is.

| PERGOLÁK

Meta

Modern műremek
A Meta nem csupán egy pergola.
Inkább egy csodálni való műremek,
amely ötvözi napjaink korszerű
építészeti elemeit a különleges dizájnnal.
Ideális választás az Ön számára is,
amennyiben otthonát
még több stílussal és modern
megoldásokkal kívánja gazdagítani.
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One

Nagyban játszik
Egy One pergolát könnyű felismerni
nagy méretéről és letisztult vonalvezetéséről.
Egyedi kialakításának köszönhetően
hatalmas felületen képes extra védelmet nyújtani.
A termék legnagyobb újítása, hogy a tartógerendába
integrálja a motoros árnyékolószerkezet vezetősínjét.
Ez egy innovatív, eredeti megoldás különleges kialakítással,
két falszakasz közti terület lefedésére.

| PERGOLÁK
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Stil

Elbánik
záporral,
zivatarral
Képzeljen el
egy tökéletes összképet,
amelyet nem zavarnak meg
A rozsdamentes acélból
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és alumíniumból készült
Stil pergola a pillérekben
vezeti el a vizet,
így nincs szükség
az esztétikailag
oda nem illő ereszek
alkalmazására.
Mindemellett igazán
széles körben alkalmazható,
és remekül illeszkedik
a különféle építészeti
megoldásokhoz.

| PERGOLÁK
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felesleges ereszcsatornák!

| NAPELLENZŐK
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T-Code

Eggyé válik környezetével
Pár éve talán még jogosan aggódhatott amiatt, hogy egy újonnan
felszerelt napellenző megtöri otthona homlokzatának egységét. Ma már ez fel sem merülhet!
Az innovatív T-Code napellenző zárt állapotban kis helyen is elfér. Szinte beleolvad környezetébe,
ugyanakkor beépített világítással és vízelvezetéssel is rendelkezik. Nemcsak a teraszt, de az alatta
elhelyezkedő üvegfelületet is kiválóan árnyékolja. Megjelenése és kellemes formavilága
szakmai szemmel is lenyűgöző, így a napellenző büszkén tudhatja
magáénak a rangos Reddot Design-díjat.

| NAPELLENZŐK
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T-Hide

Kiterjesztett élettér
A Reddot Desing-díjat elnyerő napellenzőn
már első pillantásra láthatja az olasz formatervezők keze nyomát.
Különleges anyagainak, beépített világításának és változatos
árnyalatainak köszönhetően nemcsak játszik a fénnyel, de egyúttal

66

A T-Hide nagy állítási szabadságot biztosító, tokozott típusú, tökéletes
vízelvezetésű napellenző, amelyet kényelmes módon, motorosan működtethet.
A leereszthető elővászonnak köszönhetően teljes intimitást biztosít.
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páratlan atmoszférát teremt, és kiterjeszti az ön életterét.

Klip

Formatervezés
felsőfokon
Egy napellenző, amely a formatervezés határait feszegeti.
Elegendő csak egy pillantást vetnie a Klip zseniális vonalaira
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a kereszttartó fölé került, és a textilt úgy tartja, hogy a legkisebb
helyet foglalja el behúzott állapotban.
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és műszaki megoldásaira: a textiltartó tengely pontosan

Shan

Őrzi vonalait
Egy pillanatig se aggódjék amiatt, hogy új tokozott napellenzője megtöri
házának egységes vonalait! A Reddot Design-díjas Shan napellenző
kompromisszummentes megoldást és tökéletes megbízhatóságot nyújt,
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kellemes árnyékot.
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ráadásul az épület vonalainak megváltoztatása nélkül biztosít
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Nyílászárók
Keretbe foglalt minőség
Nyisson átjárót két különböző tér között,
vagy tetszése szerint zárja le!
A nyílászárók funkciója szinte semmit sem változott
az évszázadok alatt, gyártási technológiájuk azonban
annál többet! Mi kizárólag a legmagasabb színvonalon
előállított nyílászárókat kínálunk, azaz fa-, műanyag
és alumíniumkeretbe foglaljuk a minőséget.
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Bejárati ajtók

Nálunk nincs
két egyforma ajtó!
A bejárti ajtónak különleges szerepe van: összeköti otthonát a külvilággal, barátságosan fogadja
Önt és családját, ugyanakkor megbízhatóan védi házát a nemkívánatos személyektől.
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Ajtóink négy különféle felülettel választhatók: klasszikus fa, modern alumínium, dizájnos üveg
és egyedi kőfurnér. A felületen kívül ön választhatja ki az ajtó színét, méretét, valamint a kilincset,
üvegbetéteket és egyéb dizájnelemeket is. És csak ezután merülhet el igazán a részletekben!
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Minden ajtót egyedileg tervezünk vásárlóink igényei alapján, így szinte végtelen variációs lehetőséget kínálunk.

| BEJÁRATI AJTÓK

Bejárati ajtók

Újdonság!
Bejárati
ajtó valódi
kőburkolattal!
Magyarországon elsőként vezettük be
együttműködő partnerünkkel,
a Marshall Kft.-vel közös
fejlesztésünket, a valódi
kőből készült bejárati ajtót!
Nem utánzat, nem kőminta,
hanem valódi innováció,
amely egyedivé teszi otthonát!
A különleges kőfurnér
alumíniumprofilokhoz integrálható.
Valódi, rendkívül vékonyra vágott
kövek borítják az ajtó felületét,
amely nemcsak természetközeli
megjelenést kölcsönöz otthonának,
de anyaga révén rendkívül ellenálló.
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Egyedi ajtók

Az örömteli nyitás-zárásért
Biztonság, dizájn, hő- és hangszigetelés. A kínálatunkban szereplő
egyedi ajtók egyszerre teljesítik ezeket a feltételeket.
Praktikus technológiai megoldásaiknak köszönhetően az ajtó nyitás-zárás
egy örömteli rutinná válik. Többszázféle stílus garantálja, hogy Ön is
megtalálja az igényeinek leginkább megfelelő ajtót.

Különleges ablakok

Speciális hanggátló üvegezés
Városi környezetben az átlagos zajszint a 70 dB értéket is elérheti.
Különleges ablakaink speciális hanggátló üvegezése azonban képes ezt
jelentősen csökkenteni és megteremteni a nyugodt pihenés feltételeit akár
egy forgalmas főút közelében is. Az ablakok 32 dB szintű hanggátlási értékkel,
valamint alapkivitelben is háromrétegű üvegezéssel rendelkeznek a tökéletes

| ABLAKOK

hő- és hangszigetelés érdekében.
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AR Alu-Style Holzfenster
és Holzfenster Plus

Barátságos
belső,
stílusos
külső
A nyílászárók belső
fafelületei meleg
légkört teremtenek,
ugyanakkor a külső
alumíniumborítás könnyed,
stílusos megjelenést biztosít
lakókörnyezetének.
A magas hőszigetelési kritériumokat
kielégítő fa-alumínium ablakok
a passzívházakkal szemben
támasztott követelményekhez közeli
hőszigetelési értéket érnek el.
Kizárólag vetemedésmentes,
háromrétegű, ragasztott
alapanyagból készülnek.
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SZÚNYOGHÁLÓK ABLAKRA

Szúnyogok kizárva!

Nincs idegesítőbb, mint egész éjszaka a szúnyogok idegőrlő zümmögését hallgatni a szobában.
Kiváló minőségű, gondos tervezéssel készült szúnyoghálóink azonban kizárják a kellemetlen betolakodókat.
Az ablakok méretétől és használatától függően többfajta igény felmerülhet. Insekto szúnyoghálóink
fix keretes vagy egyszerűen szerelhető változatban is elérhetők, és minden ablakhoz megoldást kínálnak.

| SZÚNYOGHÁLÓK

SZÚNYOGHÁLÓK AJTÓRA

A nyugodt éjszakákért
Az ajtók rendeltetésüktől és méretüktől függően
más-más típusú szúnyoghálót igényelnek.
Az Insekto típusok azonban megvédik az otthonát
a hívatlan látogatóktól, és kívül tartják a szúnyogokat,
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bármilyen megoldásra is van szüksége.
Pliszé szúnyogháló-tolóajtónk a hatalmas felületekre alkalmas,
melyeket a modern építészet használ.
Emelő-toló ajtók esetén tökéletes megoldás,
de akár beépített teraszokat is lezárhat vele.
Kicsi a hely, hogy egy szúnyogháló-nyílóajtót kinyisson?
Akkor válasszon pliszé- vagy szúnyogháló-tolóajtóink közül!

| SZÚNYOGHÁLÓK
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Garázskapuk
Így jó hazatérni!
Érkezzen haza mindig kényelmesen!
Gondoljon bele, milyen egyszerű,
ha csak a garázsában kell kiszállnia autójából!
Nincs kulcskeresgetés vagy kézi kapunyitogatás az esőben.
Az intelligens vezérlésű, halkan működő, betörés-,
feltolás- és viharvédelemmel ellátott prémium
garázskapuink egyszerűbbé teszik életét.
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ROMA GARÁZSKAPUK

Tiszta
alumínium
A ROMA garázskapuk magas értékű
alumíniumból készülnek.
Egyes modelleknél a kapupalást
egy tokba tekeredik fel, azaz
a plafonrész szabadon marad.
Így a tetőrészt ki tudja használni létrák,
sílécek vagy más tárgyak tárolására.
Más típusok esetén az alumínium
kapupalást egy nyolcszögletű
hengerelt tengelyre tekeredik fel,
amely egy horganyzottacél konzolra
van felerősítve.
Görgők biztosítják a kapupalást
kíméletes menetét a vezetősíneken.
A ROMA garázskapuk minden részét
burkolat védi. Nem kell félni attól,
hogy beszorul a kapurendszer,
mint a régi rugós szerkezeteknél.
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Megtalálja
a helyét
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Szűk építészeti adottságok
mellett is maximálisan
kihasználhatja
a rendelkezésre álló helyet!
A ROMA garázskapu
a függőleges síkból nem tér ki,
a teljes áthaladási magasság
és szélesség kihasználható.
Lágy motoros működésének
köszönhetően egyenletesen
és szinte hang nélkül mozog,
ráadásul finoman áll meg.

| GARÁZSKAPUK
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ROMA GARÁZSKAPUK

| GARÁZSKAPUK

NOVOFERM GARÁZSKAPUK

Stabil. Csendes.
Biztonságos.
A Novoferm szekcionált kapuk
stabilak, csendesek, valamint
kiváló a hang- és hőszigetelésük.
Nemesacélból készült keretük mellett az időjárásnak
különösen ellenálló alsó lezáróprofillal rendelkeznek.
A szekciók és pántok speciális kialakítása kizárja,
hogy bármi becsípődjön a kapulap elemei közé.
Önellenőrző lekapcsolási automatikájuk pedig
azonnal leállítja és kinyitja a kaput,
amint valamilyen akadályba ütközik.

95
| GARÁZSKAPUK

94

Rendíthetetlen
szolgálat
A Novoferm billenő garázskapuk erős napsütésben,
esőben, szélben vagy hóban is rendíthetetlenül
teljesítik feladatukat. Megbízhatóságukat
kimagasló felületvédelmüknek köszönhetik.
A speciális tervezésű emelőkaros csapágyak
a kapu könnyed nyitását és lecsukását teszik lehetővé,
akár kézzel vagy elektromos hajtás segítségével.
Kitűnő betörés elleni védelemmel rendelkeznek,
melyet egy masszív reteszelésű, kívülről
elérhetetlen, a szennyeződéseknek
és korróziónak ellenálló zárszerkezet biztosít.
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NOVOFERM GARÁZSKAPUK

Építkezőknek
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Egy-egy építkezés során minden döntésnek óriási
jelentősége van. Hosszú távra, akár évtizedekre szól
a választása, ezért alaposan át kell gondolnia,
hogy milyen nyílászáró, árnyékoló, garázskapu vagy
okosotthonrendszer mellett dönt. Nálunk nem szükséges
egyesével meghoznia ezeket a fontos döntéseket, hiszen
tökéletesen összeállított, komplex rendszereket kínálunk.
Szavazzon Ön is az összehangolt rendszerek előnyeire,
így a sok nehéz döntés helyett elegendő egyet
meghoznia: válasszon minket!
Jelentős csomagkedvezmények
Tervezzen előre! Gondoljon csak bele: ha már
a tervezés fázisában eldönti, hogy milyen rendszerekkel
teszi teljessé otthonát, úgy rengeteg pénzt megtakaríthat
a kivitelezés során. Ráadásul építkező megrendelőinknek
egyedi csomagkedvezményeket nyújtunk! Több elemből
álló megrendelés esetén nemcsak a megfelelő rendszer
kiválasztásában segítünk, de jelentős csomagkedvezményt
adunk! És ez még nem minden! Az árnyékolók vezérléséhez
szükséges eszközt, szoftvert és beállítást
ajándékba adjuk hozzá!
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Garancia

Öt év
garancia,
hosszú távú
biztonság
Termékeink jellegükből
adódóan hosszú távra szólnak.
Éppen ezért elengedhetetlen,
hogy évek múltán is megbízhatóan,
tökéletes állapotban működjenek,
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vagy bármilyen felmerülő probléma
esetén elérhető legyen az azonnali
megoldás. A termékeinkhez járó
5 év garancia épp ezt a biztonságot
nyújtja. Sőt! A garancián túl is
gondoskodunk vásárlóinkról.
Itt vagyunk, holnap is itt leszünk,
egyszóval vásárlóink bármikor
megtalálnak minket.
Megbízható szervizhátterünk
és a jövőben is elérhető gyári
alkatrészeink valóban
hosszú távú biztonságot
garantálnak.

| GARANCIA
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Intelligens otthon
Az intelligens épületvezérlésnek köszönhetően még inkább
otthon érezheti magát, és otthona is érzi az Ön igényeit.
Háza ráhangolódik az életritmusára, alkalmazkodik
a család napi rutinjához, és szinte önálló életre kel.
A világítástól kezdve a fűtésen és a biztonsági
berendezéseken át az árnyékolókig és a garázskapuig
minden tökéletes összhangban működik,
az Ön kényelmét szolgálva.
Mindezt bármikor megvalósíthatja!
A jövő megérkezett.
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TaHoma

A legjobb
forgatókönyv
Felejtse el a kábeleket és kapcsolókat!
Vezetékek fektetése
és gombnyomogatás helyett
Önnek csak élveznie kell intelligens
| TAHOMA

otthona kényelmét.
A Somfy IO-homecontrol
intelligens rendszerei rádióhullámokon
kommunikálnak minden
okosotthoneszközzel.
Úgynevezett forgatókönyveket is
létrehozhat, amelyek alapján
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eszközei előre beállított módon,
az Ön életviteléhez
alkalmazkodva működnek.
A „távozás” program például lecsukja
a tetőablakokat, lehúzza a redőnyöket,
lekapcsolja a világítást,
és bezárja a házat.

| TAHOMA
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TaHoma

Kényelem
és biztonság
elérhető áron
| TAHOMA

Amit korábban csak fantasztikus
filmekben látott, azt ma már
Ön is, elérhető áron
élvezheti otthonában.

A Somfy IO-homecontrol
alkalmazásokkal
okostelefonjáról irányíthatja háza
ablakait és árnyékolóit, a terasz
berendezéseit, illetve a bejáratokat.
A rendszer használatával
aktuális hangulatához igazíthatja
teraszát, és kedvenc beállításait
később egy mozdulattal ismét
előhívhatja. Akkor sincs gond,
ha elutazott otthonról,
és megváltozott az időjárás,
vagy égve maradt egy lámpa.
A távolból pillanatok alatt ellenőrizheti
és szabályozhatja a terasza
valamennyi berendezését.
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Töltsön több
időt a szabadban!

Az automatikusan működő árnyékolók,

szerves része lehet a teraszárnyékolás is.

lakás- és teraszvilágítás, biztonsági

Miért vesződne a kényelmetlen

rendszerek és fűtés mellett miért

kézi működtetéssel a kánikulában?

éppen az autójából kellene kiszállnia,

Képzelje el, amint erős

amikor hazatérve beállna a garázsba?

napsütésben napellenzője

Legyen háza összehangolt

automatikusan kiereszkedik,

rendszereinek része a testreszabott

hogy hűvösen tartsa teraszát!

megoldásokkal, kapunyitó motorral

Erős szél feltámadása esetén pedig

és távirányítóval kialakított

önmagától visszahúzódik.

garázskapu is!

Az épületvezérlés lehetőségei nemcsak házának falain
belül működnek. Az intelligens otthon
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Otthona
második
bejárata

Felelősség a jövőért
110

111
Fenntarthatóság és újrahasznosítás. Különösen hangsúlyos
szavak ezek napjainkban. Olyan téma, amelyről nemcsak
beszélni kell, hanem tenni érte, hiszen a következő generációk
életét jelen cselekedeteink határozzák meg. És mi teszünk
érte! Németország vezető árnyékológyártójának
köszönhetően a kínálatunkban elérhető redőnyöket,
zsaluziákat és textilárnyékolókat teljes újrahasznosítás
és hulladékmentesség jellemzi. Rendelkezésünkre állnak azok
a módszerek, amelyekkel a felhasznált anyagok szelektíven
feldolgozhatók, így az alumínium, acél, üveg és szövet is
száz százalékban újrahasznosítható. Ráadásul termékeink
rendkívül környezettudatosan felhasználhatók.
Pozitívan befolyásolják a ház energetikai tulajdonságait,
csökkentik az energiafelhasználást, valamint természetes
szellőzést és fényviszonyokat kínálnak.

112

Kiemelt partnereink

Piacvezető vállalkozások, tökéletesre csiszolt technológiák,
innovatív termékek és teljes elköteleződés a minőség mellett.
E tulajdonságok jellemzik legfontosabb partnereinket,
akiknek szakértelme, vállalati kultúrája és prémium kínálata
tökéletesen illik a mi filozófiánkhoz is.
Büszkén mutatjuk be kiemelt partnereinket.
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KIEMELT PARTNEREINK

A német székhelyű ROMA
a világ egyik vezető árnyékolástechnikai vállalata,
amelynek több mint 25 éve vagyunk
kizárólagos magyarországi képviselete.
Az innovatív megoldások élharcosa.
Az 1980-ban alapított ROMA cég hazájában
többször elnyerte az építészek által odaítélt rangos
„Németország kedvenc építőanyag-gyártója” címet.
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KIEMELT PARTNEREINK

Hamisítatlan olasz dizájnnal
szélesítik palettánkat a Pratic cég termékei.
Partnerünk már több mint 60 éve tervezi
és alkotja meg azokat az árnyékoló megoldásokat,
amelyek megvédik és elegánsan
díszítik környezetünket.
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KIEMELT PARTNEREINK

A Novoferm cégfilozófiája
tökéletesen illik a mi elképzeléseinkhez:
olyan komplett, egymásra épülő és egymást
kiegészítő garázskapurendszereket kínálnak,
melyeknél a minőséghez, megbízhatósághoz
és hosszú élettartamhoz
az igényes megjelenés társul.
Hamisítatlan német termék.
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KIEMELT PARTNEREINK

A Shade LAB sikerrel ötvözte
a művészetet a funkcionalitással.
A vállalat építészeinek és tervezőinek
álmait kiváló mérnökök és szakemberek
alakítják csodás megjelenésű,
technológiailag tökéletes termékké.
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KIEMELT PARTNEREINK

A Marshall Ablakgyár
Magyarországon gyártja termékeit,
ám technológiája a mai legmagasabb
nyugat-európai színvonalat képviseli.
Ezért a csúcsminőség és a kedvező ár
egyszerre jelenik meg az általunk is
kínált nyílászáró termékeikben.
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KIEMELT PARTNEREINK

A Somfy egy kis francia
családi vállalkozásból mára
piacvezető céggé fejlődött
az árnyékoló- és kapumozgatás,
valamint az otthonautomatizálás területén.
Büszkék vagyunk rá, hogy kiemelt
partnereink között tudhatjuk.
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lapozva,
Különféle katalógusokat
vagy mesterekkel,
termékleírásokat olvasva
bizonyára Ön is gyakran
szerelőkkel beszélget ve
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AR Kisokos segít jobban
nem ismer pontosan. Az
t,
ni azokat a kifejezéseke
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vásárlása, beszerelése

VASALAT

A nyílászáró működését a vasalatok
biztosítják. Két csoportba lehet osztani
őket: pántok és zárak. A pántok a nyitást,
buktatást, elmozdulást biztosító
vasalatok, míg a zárak értelemszerűen
a zárást teszik lehetővé.

REJTETT VASALAT

TOKTOLDÓ

Műanyag ablakokon az ablak tetejére,
aljára vagy oldalára helyezhető,
a nyílászáró anyagával azonos
alapanyagú kiegészítő elem.

SZERKEZET HELYE A FALAZATBAN

A falazat külső síkjától számítva
határozzuk meg a szerkezet elhelyezési
pozícióját. Amennyiben a nyílászáró
pontosan a fal külső síkjához kerül,
a beépítési sík 0 cm.

HŐÁTBOCSÁTÁSI TÉNYEZŐ

A hirdetésekben általában az Ug értéket,
azaz az üveg hőtechnikai tényezőjét
tüntetik fel. Alapvetően ez egy valós
érték, de önmagában nem mond sokat.
Fontosabb az Uw értékre figyelni,
amely megmutatja a komplett nyílászárószerkezet hőtechnikai értéket.

NYITÁSI IRÁNY MEGHATÁROZÁSA

A nyílászárók nyitási irányáról mindig
belülről nézve beszélünk. Azaz egy jobbos
nyitású szerkezet vasalata belülről nézve
jobb oldalon helyezkedik el,
míg a kilincs a bal oldalon van.

PÁRKÁNY FOGADÓ

A hőátbocsátási tényező (mértékegysége:
W/m2K) megmutatja, hogy hőmérsékletkülönbség hatására, egységnyi felületen
mekkora hőmennyiség halad át.

A műanyag ablakszerkezetek aljára
kerülő kiegészítő elem, mely a könyöklő
és párkány szakszerű elhelyezéséhez
elengedhetetlen.

jele:
U
Ug :
az üveg U értékét mutatja meg.
Uf:	az nyílászáró-tokszerkezet
U értékét mutatja
Uw:	a komplett nyílászáró-szerkezet
U értékét mutatja.

NÉVLEGES MÉRET

A nyílászáró gyártási mérete.
Az ablakoknál ez nagyságrendileg
a falnyílás méretével egyezik meg,
figyelembe véve a beépítéshez
szükséges elhelyezési méretet.

ÚJ BEÉPÍTÉS

A pántok egy különleges típusa
a tokszerkezetbe elrejtve kerül
kialakításra. Léteznek normál, biztonsági
és fokozott biztonsági vasalatok.

A nyílászáró-szerkezet falnyílásba
történő elhelyezését és tokon keresztüli
csavaros rögzítését, illetve az illesztési
hézag purhabos kitöltését jelenti.

TOK KÜLMÉRET

RAL-BEÉPÍTÉS

A nyílászárótok maximális szélességi,
illetve a magassági mérete.

PARAPET

NYÍLÁSZÁRÓK

EDZETT ÜVEG

Hőkezelt (float üveg), amely
strapabíróbb a külső mechanikai
behatásokkal szemben, és elviseli
az akár extrém hőmérséklet-változásokat
is. Törés esetén apró kis darabokra hullik
szét, ezért biztonsági üvegnek is nevezik.

A burkolt, végleges padlószinttől mért
parapetfal magassági mérete.
Ablakok esetében általában 90 cm.
Földig érő szerkezetek esetében
(pl.: erkélyajtó) nincs parapet.

HÁROMRÉTEGŰ ÜVEG

Alapesetben 4/16/4/16/4 osztásban
készül, azaz a 4 mm-es üveget követi
a 16 mm-es légrés. Az üvegek közötti
távolságot a távtartó biztosítja.

SAVMARATOTT ÜVEG

Flursav maratással készülő üvegfelület.
Felülete sima tapintású, takarítása
könnyebb, mint a homokfúvott
szerkezeté. Háromrétegű nyílászárószerkezetek esetében a középső
üvegszerkezetet szokták belátás elleni
védelme miatt savmaratással ellátni.

„FLOAT” ÜVEG

Úsztatott üveg, ami a gyártási
folyamatra utal. Gyártás során az üveg
felületére egy vékony fémbevonat kerül,
amely a hőt visszaverve jobb hőszigetelő
tulajdonságot biztosít az üvegnek.
Szabad szemmel szinte
láthatatlan felület.

Új nyílászáró beépítésekor
egy speciális külső és belső RAL-szalag
alkalmazásával javítjuk a szerkezet
légtömörséget és a pára bejutását.
Ez a beépítési mód extraként kérhető.

TOK-KÜSZÖB

Hagyományos erkélyajtó-szerkezeteknél
a tok teljesen körbefut, ezáltal az alsó
részen is megjelenik a tok teljes
keresztmetszetében, mint küszöb-elem.

ALU KÜSZÖB

A bejárati ajtók esetében
mindig alu-küszöbbel történik a gyártás.
Ebben az esetben a tok alul nem fut végig.
Egy alumínium-profil biztosítja
az egységet, és lehetővé teszi
az alacsony küszöbös megoldást.

FA HOSSZTOLDOTT

Fa nyílászáró esetében a nyílászáró
szerkezetében kisebb-nagyobb
fadarabokat is felhasználnak
a gyártás során.
Ez a felületkezelés fajtájától függően
akár szabad szemmel is látható.

FA TOLDÁSMENTES

A toldásmentes faablak
azt jelenti, hogy a nyílászáró
minden oldala egyetlen szál
anyagból lett legyártva.

ÁRNYÉKOLÁS
LAMELLA

SZÉLTERHELÉS

A szerkezet széllel szembeni ellenállása,
terhelhetősége.

Egy darab redőnyelem,
illetve zsaluziaelem.

REDŐNYPALÁST

VEZÉRLÉS

VEZETŐSÍN

Épületen belüli, távirányítóval
és/vagy fali kapcsolóval történő
működtetés.

A redőnylamellák összefűzve,
így egy felületet képezve.
Árnyékolószerkezet mozgatását
biztosító alumíniumsín.

OSZTÓSÍN

Speciális dupla vezetősín egy elemből.

SZERELŐFEDÉL

Redőnytok alsó, mozgatható
takaróeleme, amely biztosítja
a redőny szerelhetőségét.

FÖLÉ ÉPÍTETT TOK (FELSŐ TOKOS)

Ablakszerkezet fölé szerelhető
tokszerkezet. Általában nyílászárószerkezettel együtt építendő be.
A falnyílást a nyílászáró kívánt magassága
+ az árnyékolótok magasságának
a figyelembevételével kell kialakítani.

ELÉ ÉPÍTETT TOK (KÜLSŐ TOKOS)

A nyílászáró elé épített tokszerkezet.
Általában lépcsőzetes áthidaló
kialakításával biztosítanak helyet
a tokszerkezet számára.
(Látszó, vakolható kivitel.)

FELTOLÁSGÁTLÓ

Motoros működtetés esetében
a redőnypalást feltolás elleni
védelmét biztosítja.

FÉNYZÁRÁS

A szerkezet működtetésével
meghatározott mértékben szabályozzuk
a fény bejutását a nyílászáró külső síkján.
Azaz a beállítástól függ, mennyi
fényt engedünk a helyiségbe.

HELYI VEZÉRLÉS

TÁVOLI ELÉRÉS

Mobileszközzel, az épülettől távol is
elérhető működtetés.

OKOSOTTHON

Komplett, kiterjedt, mobileszközzel
elérhető működtetés, akár
az otthonunkban megtalálható
több különböző eszköz esetén is.

CSOPORTVEZÉRLÉS

Az otthonunkban található
különféle eszköz összehangolt
működtetése.

GARÁZSKAPUK
SZEKCIONÁLT KAPU

Vízszintes, hőszigetelt, nagyobb
elemek sorolásából áll össze a szerkezet.
Nyitáskor az oldalsó görgők sínben
vezetik el az elemeket, ami
egy egységet alkotva,
csuklósan mozog.

REDŐNYKAPU

Redőnyszerű, keskeny lamellákból,
redőnylamellákból álló, a hagyományos
redőnyszerkezet elvén működő,
tengelyre feltekerhető lakossági
vagy ipari garázskapuszerkezet.
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AR KISOKOS

BEMUTATÓTEREM

Önt is várjuk!

TERET ADUNK KÍVÁNCSISÁGÁNAK!
Önt is várjuk Magyarország legnagyobb és legexkluzívabb árnyékolástechnikai bemutatótermében!

128

Hazánk legnagyobb bemutatótermében rengeteg izgalmas újdonság vár Önre. Munkatársaink örömmel vezetik
keresztül a legmodernebb redőnyök, zsaluziák, garázskapuk, nyílászárók, pergolák, napellenzők
és egyéb árnyékolástechnikai termékeink sokaságán. Mindent megérinthet, mindent kipróbálhat,
és bármit megtekinthet működés közben. Kollégáink készséggel megválaszolják kérdéseit, és segítenek
Önnek kiválasztani az igényeinek legmegfelelőbb típust.
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Látogasson el hozzánk Mogyoródra, és nézze meg testközelből árnyékolástechnikai eszközeinket!

BEMUTATÓTEREM

Önt is várjuk!
TÖRÖKBÁLINTON ÉS SZEGEDEN IS VÁRJUK!!
Amennyiben kényelmesebb Önnek, érdemes meglátogatnia törökbálinti vagy szegedi bemutatótermünket is!
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AR Bemutatóterem

TÓ2 Bemutatóterem

Bemutatóterem

Mogyoród

Törökbálint

Szeged

2146 Mogyoród, Víztorony u. 1.

2045 Törökbálint, Tó u. 2.

6723 Szeged, Dorozsmai út 17-19.

Hétfő–péntek: 08.00–18.00

Hétfő–szombat: 10.00–18.00

Hétfő–péntek: 08.00–18.00

Szombat: időpont-egyeztetés alapján

Tel.: + 36 30 239 3975

Tel.: + 36 30 250 4380

Tel.: + 36 28 441 567

E-mail: info@alu-redony.hu

E-mail: info@alu-redony.hu

E-mail: info@alu-redony.hu
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Természetesen ezeken a helyszíneken is megtekintheti, és személyesen kipróbálhatja működés közben termékeinket.
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MÁRCIUS
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Egy prémium minőségű pergola telepítése
időigényes! Mire jó idő és napsütés lesz,
legyen pergola is!
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Imádom, ahogy a ház minden részlete
alkalmazkodik az életvitelemhez.
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Hersteller

Firma
ROMA KG
Ostpreußenstraße 9
89331 Burgau

Konformitätserklärung

Leistungserklärung Rollladen
Typen siehe Konformitätserklärung
Verwendungszweck nach EN 13659:2009-01
ROMA KG

für den Einbau einer unvollständigen Maschine
nach der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG, Anhang ll Teil 1 A

Zertifizierung gemäß Bewertungssystem 4 der Bauproduktenverordnung 305/2011/EG durch den Hersteller erfolgt.

SOMMER Antriebs- und Funktechnik GmbH
Hans - Böckler - Straße 21 - 27
73230 Kirchheim unter Teck
Deutschland

Das Produkt erfüllt bei bestimmungsgemäßer Verwendung die wesentlichen Eigenschaften die in den folgenden
Normen festgelegt sind.
Erklärte Leistung

Konformitätserklärung

erklärt hiermit, dass die Rolltorsteuerung

Verwendungszweck

Außenliegender Sicht- und Sonnenschutz
Die hier benannten Produkte entsprechen bei bestimmungsgemäßer
Verwendung, bei Motorantrieb den Bestimmungen der Maschinenrichtlinie
2006/42/EG.

EN 13659:2009-01

RDC vision

Windklasse siehe folgende Tabellen

in Übereinstimmung mit der

Standardführungsschienen / Laufkammer 25 mm

•
•
•
•

Laufkammer 25 mm
Windwiderstandsklasse (gerundete Werte)
6
5
4
3
2
1

protect

Folgende Normen wurden angewandt:
• EN ISO 13849-1, PL „C“ Cat. 2
• EN 60335-1, soweit anwendbar
• EN 61000-6-3
• EN 61000-6-2

Rollladenbreite in mm

Angewendete Normen
DIN EN 13659

Abschlüsse außen – Leistungs- und Sicherheitsanforderungen

DIN EN 60335-2-97:2000

Sicherheit elektrischer Anlagen für den Hausgebrauch und ähnlicher Zwecke,
Teil 2-97: Besondere Anforderungen für Rollladen, Markisen, Jalousien und
ähnlicher Einrichtungen.
Die Einhaltung der Schutzziele der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU
wurde gemäß Anhang I Nr. 1.5.1. der Richtlinie 2006/42/EG sichergestellt.

Maschinenrichtlinie 2006/42/EG
Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU
Richtlinie für elektromagnetische Verträglichkeit 2014/30/EU
RoHS Richtlinie 2001/65/EU

entwickelt, konstruiert und gefertigt wurde.

0
1000
1100
1200
1300
1400
1500
1600
1700
1800
1900
2000
2100
2200
2300
2400
2500
2600
2700
2800
2900
3000
3100
3200
3300
3400
3500
3600
3700
3800
3900
4000
4100
4200
4300
4400

Angetrieben mit Elektromotoren.

Norm

Windwiderstandsklasse (0-6)

Sicherheit von Maschinen- Sicherheitsbezogene Teile von Steuerungen
- Teil 1: Allgemeine Gestaltungsleitsätze
Sicherheit von elektr. Geräten / Antrieben für Tore
Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) - Störaussendung
Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) - Störfestigkeit

Sonderführungsschienen / Laufkammer 38 mm

Folgende Anforderungen des Anhangs 1 der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG werden eingehalten:

Laufkammer 38 mm
Windwiderstandsklasse (gerundete Werte)

1.1.2, 1.1.3, 1.1.5, 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4, 1.2.6, 1.3.2, 1.3.4, 1.3.7, 1.5.1, 1.5.4, 1.5.6, 1.5.14, 1.6.1, 1.6.2, 1.6.3, 1.7.1,
1.7.3, 1.7.4

6
5
4
3
2
1

Die speziellen technischen Unterlagen wurden nach Anhang VII Teil B erstellt und werden den Behörden auf Verlangen elektronisch übermittelt.
Die unvollständige Maschine ist nur zum Einbau in eine Toranlage bestimmt, um somit eine vollständige Maschine
im Sinne der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG zu bilden. Die Toranlage darf erst in Betrieb genommen werden, wenn
festgestellt wurde, dass die gesamte Anlage den Bestimmungen der o.g. EG-Richtlinien entspricht.

0
1000
1100
1200
1300
1400
1500
1600
1700
1800
1900
2000
2100
2200
2300
2400
2500
2600
2700
2800
2900
3000
3100
3200
3300
3400
3500
3600
3700
3800
3900
4000
4100
4200
4300
4400
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Produktbeschreibung ROMA Rollladensysteme (RONDO, PENTO, QUADRO,
INTEGO, TRENDO) aus Aluminium, (KARO, PURO, PURO. XR, RA.2,
TERMO.F, TERMO.R) aus Kunststoffprofilen oder geschäumten Kästen
jeweils mit Kunststoff- oder Aluminiumlamellen.

Wesentliche Merkmale / Leistung

Bevollmächtigter für das Zusammenstellen der technischen Unterlagen ist der Unterzeichner.

Rollladenbreite in mm
ROMA KG, Ostpreußenstraße 9
89331 Burgau / Germany
13
EN 13659

Volker Pfaudler
Technischer Geschäftsführer

Abschlüsse - Verwendung nur im Außenbereich
Windwiderstand: siehe Leistungserklärung

Aluminiumprofile:

Sonderprofil:

Aluminium P9

ALUMINO 55

i.V.

Kirchheim, den 20.04.2016

ALUMINO 34
ALUMINO 37 + ALUMINO 37 protect

Burgau im April 2016

Jochen Lude
Dokumentenverantwortlicher

ALUMINO 44
ALUMINO 52 + ALUMINO 52 protect

Hersteller

Firma
ROMA KG
Ostpreußenstraße 9
89331 Burgau

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE
001
Uso previsto del prodotto da costruzione, conforme alla UNI-EN 13561:2015; UNI-EN 1932:2013
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TENDE DA SOLE A BRACCI ESTENSIBILI PER USO ESTERNO

Windstabilität Raffstoren

Konformitätserklärung

Breite
(mm)

ROMA Vorbauraffstoren
(RONDO, PENTO, QUADRO, INTEGO aus Aluminium),
Modulraffstoren MODULO, Fassadenraffstoren und
Aufsatzraffstoren PURO.XR mit Dreibogen-, gebördelter
oder flacher Aluminiumlamelle.

DBL mit Schiene

DBL mit Seil

GL mit Schiene

GL mit Seil

FL mit Schiene

FL mit Seil

(m/s)

(bft)

(m/s)

(bft)

(m/s)

(bft)

(m/s)

(bft)

(m/s)

(bft)

(m/s)

1500

7

(13,5-17,4)

7

(13,5-17,4)

7

(13,5-17,4)

7

(13,5-17,4)

7

(13,5-17,4)

7

(13,5-17,4)

2000

7

(13,5-17,4)

7

(13,5-17,4)

7

(13,5-17,4)

7

(13,5-17,4)

6

(10,5-13,4)

6

(10,5-13,4)

2500

7

(13,5-17,4)

6

(10,5-13,4)

7

(13,5-17,4)

6

(10,5-13,4)

6

(10,5-13,4)

6

(10,5-13,4)

3000

7

(13,5-17,4)

6

(10,5-13,4)

7

(13,5-17,4)

6

(10,5-13,4)

6

(10,5-13,4)

6

(10,5-13,4)

4000

6

(10,5-13,4)

6

(10,5-13,4)

6

(10,5-13,4)

6

(10,5-13,4)

5

(7,5-10,4)

5

(7,5-10,4)

Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione 4

5000

6

(10,5-13,4)

6

(10,5-13,4)

6

(10,5-13,4)

6

(10,5-13,4)

5

(7,5-10,4)

5

(7,5-10,4)

Prestazione dichiarata

Angetrieben mit Elektromotoren.
Verwendungszweck

Außenliegender Sonnenschutz
Die hier benannten Produkte entsprechen den Bestimmungen der
Maschinenrichtlinie 2006/42/EG.

Angewendete Normen
DIN EN 13659

Abschlüsse außen – Leistungs- und Sicherheitsanforderungen

DIN EN 60335-2-97:2000

Sicherheit elektrischer Anlagen für den Hausgebrauch und ähnlicher Zwecke, Teil 2-97: Besondere Anforderungen für Rollladen,
Markisen, Jalousien und ähnlicher Einrichtungen.
Die Einhaltung der Schutzziele der Niederspannungsrichtlinie
2014/35/EU wurde gemäß Anhang I Nr. 1.5.1. der Richtlinie
2006/42/EU sichergestellt.

Nome e indirizzo del Fabbricante

SHADELAB SRL
Via Lazio 42
31045 Motta di Livenza (TV) Italy
T +39 0422 1786080
M +39 345 4725996
www.shadelab.it

(bft)

Für folgende Fälle sind die Tabellenwerte abzumindern bzw. zu erhöhen:
1. Bei Fassadenabstand > 100 mm bis 300 mm muss der Tabellenwert um ein Beaufort, bei Fassadenabstand
> 300 mm bis 500 mm um zwei Beaufort abgemindert werden, darüber hinaus kann die Tabelle nicht angewendet
werden.
2. Bei Höhen von 2400 mm bis 4000 mm und Seilführungen muss der Tabellenwert um ein Beaufort, bei Höhen
über 4000 mm um zwei Beaufort abgemindert werden.

Numero
di tipo

Codice di
identificazione

Larghezza
(cm)

Sporgenza
(cm)

A1

KLIP

600

315

Classe di
resistenza al vento
2

A2

2

STEIN

600

315

A3

SVET

600

315

2

Für Raffstoren wird die Verwendung von Windgrenzwerten je nach Produktart empfohlen. Werden die Grenzwerte
erreicht, muss die Anlage eingefahren werden. Die Werte der Tabelle gelten für einen Fassadenabstand der
Lamelle bis ≤ 100 mm, und eine Anlagenhöhe von < 2400 mm. Grundlegend ist daher bei Raffstorenanlagen ein
Windwächter dringend zu empfehlen. Bei größeren Breiten können je nach System eine oder mehrere zusätzliche
Seilführungen erforderlich sein. Nähere Informationen hierzu kann Ihnen Ihr Fachpartner geben.

A4

STILLA

600

315

2

A5

KUMO

550

315

2

A6

SHAN

600

365

bft = Windstärke in Beaufort

A7

YUKI

450

265

2

A8

PIUMA

600

265

2

A9

SFERA

500

265

2

Norma armonizzata
specifica
UNI-EN 13561:2015
UNI-EN 1932:2013
UNI-EN 13561:2015
UNI-EN 1932:2013
UNI-EN 13561:2015
UNI-EN 1932:2013
UNI-EN 13561:2015
UNI-EN 1932:2013
UNI-EN 13561:2015
UNI-EN 1932:2013
UNI-EN 13561:2015
UNI-EN 1932:2013
UNI-EN 13561:2015
UNI-EN 1932:2013
UNI-EN 13561:2015
UNI-EN 1932:2013
UNI-EN 13561:2015
UNI-EN 1932:2013

2

La prestazione dei prodotti è conforme alla prestazione dichiarata.
Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la propria responsabilità esclusiva del
fabbricante sopra identificato.
Motta di Livenza, 29 maggio 2017

ROMA KG, Ostpreußenstraße 9

Il rappresentante legale
Andrea Perin

89331 Burgau / Germany
13
EN 13659

Volker Pfaudler
Technischer Geschäftsführer

Volker Pfaudler
Technischer Geschäftsführer

Burgau im Oktober 2016

Burgau im Oktober 2016

Abschlüsse - Verwendung nur im Außenbereich
Windwiderstand: 0

SHADELAB srl

via Lazio, 42
31045 Motta di Livenza (TV) - Italy

t: +39 0422 1786080
f: +39 0422 1788073

info@shadelab.it
www.shadelab.it

p.iva e c.f. IT 04219080266
R.E.A. n. TV 332718

