rolety zewn´trzne

ZALETY ROLET ZEWN¢TRZNYCH
izolacja termiczna - redukcja kosztów energii;
ogrzewania zimà, a klimatyzacji latem,

WZ - Wieszak Zabezpieczajàcy – tylko do
nap´dów elektrycznych i przek∏adni
korbowych – pancerz nie do podniesienia

izolacja akustyczna - obni˝enie poziomu ha∏asu,
ochrona prywatnoÊci - zabezpieczenie przed
niepo˝àdanymi spojrzeniami osób postronnych,
zwi´kszenie poczucia bezpieczeƒstwa,
mo˝liwoÊç zintegrowania z systemami siatek przeciw
insektowych – moskitierami,

dobry
klimat

ró˝norodnoÊç form i materia∏ów u˝ytych do
produkcji rolet. Nieograniczone mo˝liwoÊci
zastosowania np. w budynkach jednorodzinnych,
apartamentowcach, obiektach handlowych
i przemys∏owowych,
bogata kolorystyka rolet aluminiowych (paleta
kolorów RAL). Stale wzbogacana lista dost´pnych
foli dekoracyjnych i foli drewno-podobnych dla
rolet PVC powodujà, ˝e rolety zewn´trzne
niezale˝nie od funkcji, jakie mogà spe∏niaç, cz´sto
sà postrzegane jako niezb´dny element
architektoniczny nowoczesnego obiektu.

Atmosfera wn´trza Paƒstwa domów to
bardzo wa˝ny element ˝ycia. Systemy rolet
zewn´trznych Aluplast mogà byç, nie tylko
dodatkowà ochronà Paƒstwa domów, ale
niewàtpliwie przyczynià si´ do stworzenia
niepowtarzalnego klimatu wn´trza.
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rolety zewn´trzne

Rolety pozwalajà swobodnie regulowaç

rolety zewn´trzne

nap´dy elektryczne z awaryjnym otwieraniem
r´cznym w przypadku braku pràdu

ZBA - Zamek Baskwilowy – solidne
zabezpieczenie

PU

nap´dy elektryczne przecià˝eniowe wykrywajàce
przeszkody i oblodzenie

RA - Rygiel Automatyczny – idealne
rozwiàzanie do nap´dów r´cznych przy
maksymalnym komforcie obs∏ugi

ATI

nap´dy elektryczne z wbudowanym odbiornikiem
radiowym sterowane za pomocà nadajnika
radiowego w formie: prze∏àcznika naÊciennego,
pilota lub zegara z centralà sterujàcà

RR - Rygiel R´czny – jedyne rozwiàzanie
przy którym pancerz jest zablokowany ale
rozszczelniony - swobodny dost´p Êwiat∏a
i mikrowentylacja

IT

nap´dy elektryczne podstawowe sterowane
przewodowo

ZB – zaczep blokujàcy- najprostsze ale
skuteczne rozwiàzanie dla niewymagajàcych

N

nap´dy spr´˝ynowe

Dla zwi´kszenia poczucia bezpieczeƒstwa
u˝ytkowników systemów rolet zewn´trznych
aluplast oferujemy nast´pujàce zabezpieczenia
pancerza przed podniesieniem:

SA

nap´dy r´czne (zwijacz paska, zwijacz
z przek∏adnià korbowà, przek∏adnia korbowa
z drà˝kiem korby)

zabezpieczenia

E

By zapewniç jak najbardziej komfortowà
obs∏ug´, w systemach rolet zewn´trznych
aluplast istnieje mo˝liwoÊç zastosowania
ró˝nego rodzaju nap´dów:

A

nap´dy

nas∏onecznienie pomieszczeƒ, a tak˝e byç
jednoczeÊnie doskona∏a izolacjà termicznà.

aluplast Sp. z o.o.
ul. Go∏´˝ycka 25 A, 61-357 Poznaƒ
tel. 061/654 34 00; fax 061/654 34 99

Pozycja lidera zobowiàzuje.

aluplast@aluplast.com.pl
www.aluplast.com.pl

rolety nak∏adane

RKS

rolety adaptacyjne

SYSTEM ROLET NADPRO˚OWYCH

RNS

Obudowa rolety wykonana z twardego
styropianu lub pianki poliuretanowej. Wysoka
stabilnoÊç konstrukcji dzi´ki stalowemu zbrojeniu
oraz aluminiowym noÊnikom tynku.
Ró˝norodnoÊç rozmiarów umo˝liwia
zastosowanie do ka˝dego typu i rodzaju muru.
Wspó∏czynnik izolacji termicznej oraz akustycznej
spe∏nia najnowsze normy. ¸atwy dost´p do
mechanizmu dzi´ki szerokiej pokrywie rewizyjnej.

ROLETA NAK¸ADANA STANDARD
Klasyczne rolety do zintegrowania z oknem.
Skrzynki i prowadnice wykonane z wysokoudarowego
PVC.
Pokrywa rewizyjna otwierana tradycyjnie od czo∏a,
wewnàtrz pomieszczenia, ca∏y mechanizm wewn´trzny
mo˝na ∏atwo demontowaç dzi´ki systemowi wysuwania.
W standardowym wykonaniu izolacja cieplna ze
styropianu o wspó∏czynnikach odpowiadajàcym normom
Europejskim.
Wyjàtkowo prosty monta˝ oraz stabilna konstrukcja
dzi´ki zastosowaniu unikalnej kotwy zewn´trznej
KompatybilnoÊç ze wszystkimi systemami profili aluplast
oraz innych producentów systemów okiennych z PVC,
aluminium i drewna.

RAS

ROLETA ADAPTACYJNA STANDARD
Najpopularniejszy system rolet adaptacyjnych.
Konstrukcja w ca∏oÊci wykonana z aluminium (skrzynka, boki, prowadnice).
Przeznaczony do instalacji w budynkach z zamontowanymi wczeÊniej
oknami.
Mo˝liwoÊç wykonania rolet o najwi´kszych gabarytach. Szeroka gama
kolorów z palety RAL.
Dost´pne wielkoÊci skrzynek to: 125, 137, 150, 165, 180, 205 mm.
Mo˝liwoÊç zastosowania zintegrowanej, rolowanej siatki przeciwinsektowej.

RKS

RNK

RNS

ROLETA NAK¸ADANA KOMFORT

RNR

ROLETY ADAPTACYJNE KOMFORT
Odmiana rolet adaptacyjnych do zabudowy z zewnàtrz
z pokrywà rewizyjnà otwieranà od do∏u. Nowatorskie
rozwiàzanie z ca∏kowicie niewidocznà skrzynkà oraz
idealne parametry izolacyjnoÊci termicznej i akustycznej
w po∏àczeniu okna z roletà. Przeznaczona do instalacji
w budynkach nowobudowanych lub w trakcie
modernizacji istniejàcych budynków.
Mo˝liwoÊç oklejenia bogatym zestawem kolorowych
folii dekoracyjnych, drewnopodobnych jak równie˝
lakierowania w dowolnym kolorze RAL.

RNK

listwy pancerza

Idealny wariant rolet nak∏adanych do okien z profili
o zaokràglonych kraw´dziach (Round line).
W standardzie doskona∏e parametry wspó∏czynnika izolacji
cieplnej U od 0,73 do 0,84.
Stylowy i ekskluzywny kszta∏t do zastosowania w starym
jak i nowym budownictwie.
Innowacyjny profil monta˝owy zapewniajàcy solidne
po∏àczenie rolety z ramà systemów okiennych aluplast oraz
innych producentów systemów okiennych z PVC, aluminium
i drewna.
Masywne elementy skrzynki zapewniajà sztywnoÊç konstrukcji
niespotykanà w innych systemach rolet.
Bogata oferta kolorowych folii dekoracyjnych
i folii drewnopodobnych.
Mo˝liwoÊç zastosowania zintegrowanej, rolowanej siatki
przeciwinsektowej.

Nowatorskie rozwiàzanie przeznaczone do
zabudowy skrzynki rolety z zewnàtrz i wewnàtrz
pomieszczenia - ca∏kowicie niewidoczna skrzynka.
Pokrywa rewizyjna otwierana od do∏u umo˝liwia
swobodny dost´p do mechanizmu rolety.
Masywna listwa podtynkowa wewn´trzna.
W standardowym wykonaniu izolacja cieplna ze
styropianu o wspó∏czynnikach odpowiadajàcym
normom Europejskim.
Dost´pne wielkoÊci skrzynki to: 181x220, 220x220
i 220x255 mm. Wszystkie trzy skrzynki spe∏niajà
europejskie normy budowlane.

RAK

ROLETY NAK¸ADANE ROUND-LINE

RAR

W zale˝noÊci od Paƒstwa potrzeb systemy rolet
zewn´trznych aluplast mogà byç wyposa˝one
w listwy pancerza z:

01 - bia∏y RAL 9016
02 - be˝owy RAL 1013
03 - bràzowy RAL 8014
04 - ciemnobràzowy RAL 8019
21 - drewnopodobny jasny
22 - drewnopodobny ciemny
23 - drewnopodobny z∏oty dàb
25 - drewnopodobny mahoƒ
27 - drewnopodobny orzech
31 - srebrny RAL 9006
32 - szary RAL 7038
33 - ciemnobe˝owy RAL 1019
36 – aluminium szczotkowane
41 - biel kremowa RAL 9001
42 - zielony RAL 6005
43 - antracyt RAL 7019
44 - stalowo niebieski RAL 5011
45 - czerwony RAL 3003
46 - czarny RAL 9011
47 - zieleƒ jod∏owa RAL 6009
48 - ˝ó∏ty RAL 1033
49 - bordowy RAL 3005
50 - koÊç s∏oniowa RAL 1015

wysokoudarowego PVC
aluminium wype∏nionego piankà poliuretanowà
aluminium t∏oczonego (T) bez pianki stosowanego
do rolet o zwi´kszonej odpornoÊci na w∏amanie
w nast´pujàcych rodzajach i wielkoÊciach :
MINI PVC 37 mm
MAXI PVC 52 mm

ROLETY ADAPTACYJNE ROUND-LINE

MINI ALU 37 mm

Najnowsza wersja rolet adaptacyjnych. Wyjàtkowy,
pó∏okràg∏y kszta∏t skrzynki oraz nak∏adek na
prowadnice znalaz∏o szczególne uznanie
architektów stosujàcych je jako element
architektoniczny nowoczesnego obiektu. Obudowa
oferowana w dwóch wersjach: z blachy aluminiowej
rolowanej lub z t∏oczonego aluminium.
Alternatywne rozwiàzanie dla tradycyjnych i
popularnych systemów.

RNR

kolor listwy pancerza aluminiowego

MINI ALU 39 mm – podstawowa
MINI ALU 45 mm
MAXI ALU 52 mm

Podane kody kolorów RAL sà kolorami najbardziej
zbli˝onymi do kolorów rzeczywistych.

MINI ALU/T 41 mm – t∏oczona

RAS

RAK

RAR

