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Az igazi választás

Alakítsa kreatívan a ház homlokzatát külsőtokos rendszerrel

Dekorativ, elegáns és hibátlan működés – ez jellemezi az ALUKON külsőtokos rendszert. Ezzel a házának
olyan plusszt kölcsönöz, ami az Ön kényelmét és komfortját biztosítja, úgymint szabályozhatja a beeső
fényt, napsugárzást. Leskelődés elleni védelmet, hőszigetelést és biztonságot nyújt. A különböző
formák és színek széles választéka lehetőséget teremt arra, hogy házának homlokzatát változatosan
alakítsa, legyen az vakolható rendszer, mely nem látszik, vagy a látható külsőtokos megoldások.

SZABAD választás:
Palástok
Mindegy, hogy Önnek milyen elvárása van házának
árnyékolásával szemben, az ALUKON megadja Önnek a megfelelő választ. Hangulatos design, német
technika. Motoros redőnyök, állítható lamellás zsalúziák vagy az s_onro, mely egyesíti a redőny és zsalúzia előnyeit. Bármelyik ALUKON megoldás mellett is
dönt, az alumíniumból görgőzött redőnypalástjaink
magas alakstabilitással rendelkeznek, ellenállóak, és
megfelelő biztonságot nyújtanak hosszú élettartamuk alatt.

Szerkezeti elve miatt ez a legjobb
megoldás

Redőnypalást rozsdamentes acél színben

A külsőtokos redőnyök ideálisan alkalmazhatóak a kis
hellyel rendelkező kávákban is (1). Mivel ezt a redőnyt
az ablak elé szerelik, ezért a fényveszteség ennél a
rendszernél sokkal kevesebb, mint a felsőtokosnál (2).
Ezzel a módszerrel a redőny a már meglévő ablakoknál utólag is beszerelhető (3). Kifelé nincs semmiféle nyílás, teljesen zárt. Ennek köszönhetően nincs
hőveszetség (4).

Zsalúzia

A különböző felülettel
rendelkező háromféle

Ablakkáva

redőnypalást minden
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Az ALUKON külsőtokos redőnyei a homlokzathoz színben
legjobban igazodó megoldásokat kínálják (5).
A majdnem korlátlan színválaszték óriási játékteret nyit az
építőművészet előtt.
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Nincs lehetetlen:
Tokformák és –színek
„Nem lehetséges” – ilyen nincs az Alukon-nál! És ha
homlokzatkialakítás külsőtokos rendszerrel történik,
akkor ez kétszeresen is érvényes. Az ALUKON programjában szereplő különböző tokformák és –színek
minden igényt kielégítenek. Tervezők és építészek nagyra értékelik a majdnem korlátlan tervezési
lehetőséget. Redőnytokok mind ferde, mind kerek,
mind egyenes kivitelben választhatóak. A színválaszték teszi lehetővé a homlokzat, tok és vezetősín színharmóniát.

Modern szín- és formagazdagság jellemzi az ALUKON külsőtokos rendszert.
Minden RAL színben és
renolitfóliával kapható.

Elérhető tokformák

egyenes

ferde 45°

ferde 20°

negyedkör

A tokformák tetszés szerint bármilyen palásttal szerelhetők. A
szúnyogháló beszerelése probléma nélkül megoldható. A szerelés és
javítás könnyen és tisztán elvégezhető, mivel a szerelőnyílás házon
kívülre esik.

kerek

Egy kis darab életminőség
Kellemes hőmérséklet és energiatakarékosság
A zárt ALUKON külsőtokos rendszer hőszigetelő hatással rendelkezik. A redőny és ablak között keletkező légrés a külső hideg
levegőt megállítja, és szigeteli. Ez fűtő- és energiaköltséget takarít meg számunkra, és egyben a környezetet is óvja.

Kényelmes működtetés
Egyszerűsítse a hétköznapokat és élvezze a motorizált redőnyök
adta kényelmet, biztonságot. Intelligens vezérlésekkel ellátott
elektromos motorok igény szerint vezérlik és szabályozzák automatikusan a zárást és nyitást.

Az ALUKON külsőtokos rendszer
véd a hívatlan vendégekkel
szemben is. A feltolásgátló és az
automatikus palástleeresztés
kombinációja markáns biztonsági
csomagot nyújt tulajdonosának.

A nap- és szélszenzor nem csak azt ismeri fel, hogy a sugárzó nap a
szobát felmelegíti, hanem a közelgő vihart is érzékeli. Mindkét esetben a
legjobb döntést hozza. Az ilyen komfortot szívesen élvezi az ember.
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