Ezer kérdés – egy válasz:

ALUKON – redőnyök

REDŐNYÖK ÉS K APUK AZ ALUKON-TÓL

Redőny?
Miér t?

Milyen előnyei van
más
nak a redőnyöknek
ben?
rendszerekkel szem

Vannak dolgok, melyek nem
tartoznak a szomszédra.

BÁMÉSZKODÁS ELLENI
VÉDELEM
Árnyékos hatás nem csak a nyári forró
napokra. A szobák a napszak minden
idejében elsötétíthetőek, hogy élvezhesse
a pihentető csendet, nyugalmat.

ENERGIATAKARÉKOS
Elősegíti a hőszigetelést, mivel az ablak
elé kerül beszerelésre. Az így kialakult
légrés plusz hőszigetelést biztosít, amivel
fűtési és energia költséget lehet spórolni.

VÉDŐFAL
Elrettenti a behatolót és egyértelműen betörés gátlónak hat. Eső, jég és vihar ellen
gyorsan alkalmazható ablakvédő.

ZAJVÉDELEM
A kettős fal hatása csökkenti a zaj okozta
terheléseket. A zavaró ricsaj, zaj kinn marad. Egy nagyon hatásos zajvédő eszköz.

Egy rosszul szigetelt
redőnytokon keresztül sok
értékes hő megy veszendőbe.

Az ALUKON külső tokos
redőny az ablakon kívül
helyezkedik el, és ezáltal
csökkenti a hőveszteséget.

Semmilyen más
építőelem nem nyújt
összességében annyi
előnyt, mint a redőny.

Mit csinál a
z ALUKON
külsőtokos r
edőny jobban
,
mint a felsőt
okos redőny?

A fény

TÖBB ÜVEGFELÜLETTÖBB FÉNY
A redőny ablak elé történő szerelésével
az ablak magassága nem csökken. Ez
biztosítja, hogy több fény jusson be az
ablakon.

örömet ad

KÜLSŐTOKOS REDŐNYÖK
FELÚJÍTHATÓK
A tokot a meglévő ablak rongálása nélkül
rögzítik az ablakkeret előtt.

meglévő
ablakmagasság

fénybee

sés

sés

elveszett
felület

fénybee

A külsőtokos redőnyök beépítésénél nem
merül fel semmiféle pótlólagos kőműves,
vagy takarítási munkálat.

meglévő
falazatnyílás

MINDEN EGY KÉZBŐL

meglévő
ablakmagasság

KREATÍV
HOMLOKZATALAKÍTÁS
Gazdag forma és színvilág teszi hangsúlyossá a homlokzatot és elégíti ki a
tervező minden kívánságát.

ALUKON
külsőtokos redőnyök

Biztos, ami
biztos:
Alumínium
STABILITÁS
Az alumínium stabilabb és terhelhetőbb,
mint más anyag – ezáltal hosszú élettartamú és gondozásmentes. Ez egy hoszszú távú biztos beruházás.

KÖRNYEZET
Az elrettentés a létező
legjobb betörésvédelem.

FCKW – mentes hab, legmodernebb festési
eljárás és a TGIC – mentes szinterezés környezetbarát gyártást biztosítanak.

GAZDASÁGOSSÁG
Az alumínium korrózióálló, ezáltal ellenáll
az időjárási hatásokkal szemben.
A színtartó festékek még évek múltával is
élvezhetőek. A drága utánfestés elhagyható.
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Majdnem minden színváltozat kivitelezhető.
Válasszon a gazdag színvilágból! A kiválasztáshoz
nézze meg standard színeinket, vagy döntsön egy
RAL szín mellett.

Kényelem
és biztonság
KÉNYELEM KORLÁTOK
NÉLKÜL
A redőnyök kezelésére számos variáció ad lehetőséget, kezdve az
egyszerű kézi használattól - hevederrel vagy zsinórral, folytatóan a kényelmesebb csigakerekes hajtóművel, a legkényelmesebb elektromos
és rádiós vezérlésig.

PROGRAMOZHATÓ
BIZTONSÁG
Határozza meg, hogy a redőnyök mikor nyitódjanak, vagy mikor záródjanak. Például erős napsütéskor, esti órákban, ha Ön szabadságon van,
vagy ha senki nincs otthon. Hogy ez idő vagy fényerő szabályozás, hogy
csak egy ablakot vagy az összes ablakot mozgatja, a programozható vezérlések sok előnyt nyújtanak.

OPCIÓKÉNT: BEÉPÍTETT ROVARVÉDŐ
Amennyiben a friss levegőt nyitott ablak mellett kívánja élvezni, ehhez a legideálisabb megoldást kínáljuk Önnek. A beépített ALUKON szúnyogháló távol tartja a hívatlan és idegesítő
vendégeket. Ön határozza meg, hogy mikor használja, mivel
ennek működtetése a redőnytől független.

Stand 01/09 HU / Design: www.gdl-marketing.de

Szaktanácsadás, tervezés, értékesítés és szerelés. Minden egy kézből.

ALUKON GmbH & Co. KG · Münchberger Str. 31 · D-95176 Konradsreuth · Telefon 00 49 92 92 / 950-0 · Fax 00 49 92 92 / 950-293 · Internet www.alukon.com · E-Mail info@alukon.com

