
Homlokzatba integrált,  
vakolható redőnyök és  
árnyékoló megoldások 
az ALUKON-tól

REDŐNYÖK ÉS K APUK AZ ALUKON-TÓL

 Egyszerű karbantartás, mivel a szerelőnyílás házon  
 kívül helyezkedik el

 Kiváló minőségű termékek, hosszú élettartamú,   
 korrózióálló alumíniumból  

 Tervezési segítség bonyolult beépítési helyzetekre is

 Made in Germany 









Sokkal jobb hő- és hangszigete-
léssel rendelkezik, mint a hagyomá-
nyos fal-, áthidaló- vagy felsőtokos 
rendszerek



Optimálisan illik a homlokzat ki-
alakításához


MIT ROLLLADEN-,
RAFFSTORE- ODER

s_onro-Behang
SICHERHEITS-

VARIANTE

AUCH ALS
SCHRÄG-

ROLLLADEN

AUCH ALS
FERDEREDŐNY 

KIVITELBEN IS
BIZTONSÁGI 

KIVITELBEN IS

REDŐNY, ZSALÚZIA, 
s_onro PALÁST-
VÁLASZTÉKKAL

INTEGRÁLT 
SZÚNYOGHÁLÓS 

KIVITELBEN IS



Szaktanácsadás, tervezés, értékesítés és szerelés. Mindent 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
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Termékleírás
homlokzatba integrált megoldások

FELSZERELTSéG-VaRIÁcIÓK
A kiváló minőségű, a betörésvédelem és a hőszigetelő 
redőnylécek kínálata mellett kiegészítésként az alábbi árnyékoló 
palástok választhatók:

aZ ENERGIaTaKaRéKOS

aLaKZaTOK éS SZíNEK
Szerelőfedél ferde vagy egyenes kivitelben

Standard színekben és a RAL minden árnyalatában

Integrált szúnyogháló: választható







A motoros változatok többféle vezérléssel kaphatók: tá-
virányítással, valamint kényelmi funkciókkal ellátott vezér-
lésekkel, úgymint napszenzorral, asztorfunkcióval ellátott 
időkapcsolóval stb.

A redőnyök működtethetők hevederrel, fogas- vagy csigake-
rekes hajtóművel (kurbli).





Kívülről nem különböztethető meg az áthidalótokos 
rendszertől, viszont a következő lényeges előnyökkel rendel-
kezik:

Szerelés/takarítás házon kívül, így nincs sérülés a belső fala-
kon, és nincs kosz a lakásban

Nincsenek hőhidak az ablakon, mint a hagyományos fali 
tokok esetén





HaRmONIKuSaN ILLESZKEDIK a HOmLOKZaTBa

Hagyományos 
fali tok

Hőhíd

Szerelőnyílás

Hőszigetelő

Mivel az ablak elé szerelt, ezért 
nincsenek hőhidak

Zsalúzia: fénybeeséstől függően 
állítható lamellákkal

s_onro: egyesíti a redőny és 
zsalúzia előnyeit


