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Élhetőbb környezet,
komfortosabb otthon

„Az én házam az én váram“.  
Otthonunknak olyannak kell lennie, 
ahol biztonságban és jól érezzük  
magunkat, hiszen időnk jelentős 
részét otthon töltjük.

Mindenki saját elképzelésének 
megfelelően próbálja kialakítani 
otthonát. Kényelmet, komfortot és 
biztonságot szeretne.

Számos eszköz és készülék teszi 
könnyebbé mindennapjainkat. 
Miért tennénk kivételt 
árnyékolóinkkal?

Az automatizált redőnyök, zsaluziák 
illetve textilárnyékolók szinte 
észrevétlenül gondoskodnak az Ön 
kényelméről, és biztosítanak ezáltal 
élhetőbb környezetet, komfortosabb 
otthont.

A következő oldalakon szeretnénk 
betekintést nyújtani a termékpalet-
tánkon megtalálható árnyékolás-
technikai rendszereinkbe, melyeket 
akár Ön is használhat otthonában.

Kellemes olvasást kívánunk. 

Minden kérdésére és észrevételére 
szívesen válaszolunk.

Alu-Redőny Kft.
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Környezettudatos 
életmód, 
komfortosabb otthon, 
jobb életminőség

Mindez egyszerűen elérhető már az 
árnyékolók automatizálásával. 
Az automata rendszer akkor is képes 
mozgatni az árnyékolókat az időjárás 
függvényében, ha nem vagyunk ott-
hon. Ezzel optimalizálhatjuk ottho-
nunk energiafelhasználását.

Egy megfelelően kiválasztott vezér-
lés, redőnyeinket az általunk beállí-
tott időpontokban mozgatva -  
a napi rutin automatikus elvégzésével 
- értékes időt takaríthat meg nekünk.

Válassza ÖN is 
a motoros meghajtást!

Ma már minden 
árnyékolónál elérhető.
Kezelje egyszerűbben: 

használjon távirányítót!

Komfort felső fokon.
Redőny motoros 
kitámasztással.

Árnyékolás közben sem 
kell lemondania se a 

fényről, se a levegőről.

 Nincs áram az ablaknál?
Erre kínál megoldást 

a speciális napelemes 
energiaellátás.

Minden nap 
ugyanazok az időt 
rabló mozdulatok?

Takarítson meg időt, 
akár évi 3-4 napot.

Motorizáljon!
Automatizáljon!

Egyedi-, csoportos- vagy központi vezérlés: 
könnyen kezelhető és programozható.
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Csak fel és le?
„Nekem több kell!”

Technikailag fejlett korunkban  
a ROMA termékeitől a folyama-
tos fejlesztés eredményeként ezt 
joggal el is várhatja. 
Példaként említhetjük a redőny és 
zsaluziarendszereinkbe integrál-
ható szúnyoghálót vagy naphálót. 

Amennyiben nincs rájuk szük-
ség, csak egy mozdulat, és máris 
elrejti a tok.
Korszerű és helytakarékos meg-
oldás. Ezek egyes rendszereinkbe 
akár utólag is beépíthetők.

Szúnyogháló helyett napháló is 
integrálható a rendszerbe.

A pliszé szúnyoghálók a legnagyobb 
teraszajtók elé is alkalmasak.

Az integrált szúnyogháló könnyen 
működtethető. Ha nincs rá szük-
ség, elrejthető a redőnytokban. 

Redőnytokba integrált szúnyogháló

Redőnytokba integrált napháló

Zsaluziatokba integrált szúnyogháló

Zsaluziatokba integrált napháló

6
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Az otthon  
biztonsága

A betörések többségében csupán
alkalmi tettesek próbálkoznak, 
akiket a könnyű célpontok csá-
bítanak, mert az idő rövidsége 
szorítja őket. Ezeket a betörőket 
egy masszív zárt redőny látványa 
azonnal elriaszthatja.  
Egy biztonsági csomaggal felsze-
relt redőnyrendszer igazi kihívást 
jelent a betörőknek.
A megerősített elemek a durva 
beavatkozásnak is ellenállnak.
Sokan még ma is azt hiszik, hogy  
a betörők csak az éj leple alatt  
merészelnek munkához látni. 

Sajnos ez manapság már nem így 
van. A betörések fele fényes nap-
pal, legtöbbször a teraszon vagy 
a kerten keresztül történik.  
A nyílászárók többsége mindösz-
sze 20 másodperc alatt kinyit-
ható. Ez ellen nyújt védelmet az 
úgynevezett közelítő szenzor. 
Automatikája akár napközben is 
zárhatja - programozás függvé-
nyében –a redőnyrendszert, 
amennyiben valaki a nyílászáró-
kat feszegeti.

A ROMA biztonsági csomagja megnövelt 
biztonságot nyújt korrekt ár ellenében.

Komfortos motoros működtetés

A redőnypalást tengelyre  
történő közvetlen rögzítése  
megakadályozza a redőny 
feltolását

A megerősített vezetősínek  
ellenállnak a durva feszegetésnek

Kiváló minőségű, nagy merevségű 
alumínium redőnypalást

Megerősített záróléc  
a felfeszítési kísérlet ellen

A beépített GENIO közeledést  
érzékelő szenzor azonnal reagál  
a nyílászáró közelében észlelt  
mozgásra, és automatikusan  
lezárja a redőnyöket.

Távollétében is lakottnak tűnik  
otthona, ha redőnyei működését  
a megfelelő automatikus  
vezérlésre bízza.
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Eléépített 
redőnyrendszerek

Rendkívüli szín- és forma-
gazdagság jellemzi. 
A felhasznált alapanyag minden 
esetben kiváló minőségű gondo-
zásmentes alumínium.  
Már elkészült épület esetén is 
alkalmazható.

RONDO.XP (ferde redőnyös kivitelben is - 
szúnyogháló nélkül)

RONDO.XP különleges kivitelben: nap-
elemes működtetéssel (ferde redőnyös 
kivitelben is - szúnyogháló nélkül)

QUADRO.XP (ferde redőnyös kivitelben is - 
szúnyogháló nélkül)

INTEGO.XP (alapja a PENTO.XP)
Különleges kivitelben: naphálóval

Igény szerint elrejthető a hom-
lokzatban vagy kiemelhető  
a homlokzatból. Egyedi szín- és 
formavilágával az otthona dísze 
lehet. Ezek a redőnytípusok 
könnyen javíthatóak, bővíthe-
tőek, mivel a nyílászárók előtt 
helyezkednek el.

Az eléépített redőnyrendszerek ferde 
redőnyös kivitelben is elérhetőek.

A tokok, vezetősínek és zárólécek  
több mint 300 színben rendelhetőek.Dizájn záróléc.  

A redőny felhúzott 
állapotában esztétikus 

látványt nyújt. 

Integrálható  
szúnyogháló

A motorizált kitámasztókaros redőny 
optimális szellőztetést biztosít.
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Ablak elé épített  
zsaluziák

RONDO.XP- RS DBL-lamellával és 
naphálóval

QUADRO.XP- RS DBL-lamellával és 
naphálóval

PENTO.XP- RS INTEGO.XP- RS (alapja a QUADRO.XP- RS)

Az eléépített redőnyökhöz  
hasonlóan a ROMA eléépített 
zsaluziarendszerek is a nyílászáró 
elé kerülnek felszerelésre.  
Ennek köszönhetően a két 
eléépített rendszer egymással 
kombinálható. Az aprólékosan 
megtervezett zsaluziarendszer 

optimális helykihasználást ered-
ményez, mellyel kis tokméretek 
mellett magas nyílászárókat ár-
nyékolhatunk. Mindemellett még 
egy szúnyogháló is elfér benne. 
A ROMA eléépített zsaluzia-
rendszerei alapkivitelben moto-
ros meghajtással készülnek.

Beépíthető  
szúnyogháló

Felül: Távirányítás a maximális  
kényelemért 
Középen: szél-fény érzékelő. 
Erős szél esetén felhúzza  
a lamellákat, napfény esetén  
automatikusan zárja a lamellákat.
Alul: DBL lamellázat nagyobb szél-
állóság, kisebb helyigény jellemzi

Széles lamella színkínálat
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Ráépített  
redőnyrendszerek

A ROMA ráépített 
redőnyrendszerei a nyílászáróval 
együtt kerülnek beépítésre a ház-
falazatába, a tok nem látszik.  
 
A tervezőnek már a tervezési  
fázisban számolnia kell vele!!! 

A ráépített rendszerek tokjai 
kiváló szigetelő képességgel 
rendelkeznek. Az RA .2 típus 
kivételével mindegyik típusba 
integrálható szúnyogháló.

Válasszon komfortosabb megoldást, 
rendelje redőnyeit távirányítós 
kivitelben!

14

RA.2 típusú műanyag ráépített  
redőnyrendszer belső szerelőnyílással. 
Opcionális kiegészítő styrodur  
hőszigeteléssel.

KARO típusú műanyag ráépített  
redőnyrendszer belső szerelőnyílással.  
A tok opcióként alumínium  
takarólemezzel rendelhető.

Speciális polyuretán habból készült 
PURO típusú vakolható redőnyrendszer 
(balra) és PURO.K típusú edőnyrendszer 
klinker homlokzathoz (jobbra).

Speciális polyuretán habból készült 
PURO.XR típusú redőnyrendszer (balra) 
és PURO.XRK típusú redőnyrendszer 
klinker homlokzathoz (jobbra).  
(XR = külső szerelőnyílással)

Integrálható  
szúnyogháló

RA.2 és KARO típusú 
redőnyrendszerek tokja, 
alumínium takarólemeze 
a ROMA ColorCollection 
színeiben vagy fóliázva 

kapható. 
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Ráépített alumínium 
zsaluzia rendszer
passzív és aktív házakhoz 
egyaránt

A ráépített zsaluziarendszer  
a nyílászáró fölé, vele egy lépésben 
kerül beépítésre. 
A tok nem jelenik meg a homlokza-
ton. A speciális, kemény polyuretán 
hab tok kiváló hőszigetelő tulajdon-
sággal rendelkezik, ezért alkalmas  

a passzív házakba történő be-
építésre. Megfelelő vezérléssel 
ellátva teljesíti az aktív házakkal 
szemben támasztott követelmé-
nyeket is.

A DBL lamellázat jobban ellenáll a szél-
nek. A létező legkisebb gyűjtési magas-
ság a peremezett lamellák között.

Széles alap- és egyedi színkínálat.

Integrálható  
szúnyogháló

PURO.XR-RS polyuretán hab tokkal készült 
rendszer. (XR = külső szerelőnyílással)

PURO.XRK-RS polyuretán hab tokkal  
készült rendszer klinker homlokzathoz
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Alumínium homlokzati 
zsaluziarendszerek

Vezetősínes kivitel

Napjaink építészeti trendje a nagy
üvegfelületek alkalmazása.  
A nagy felületeken át beeső napsu-
gárzás pillanatok alatt elviselhetet-
lenné teszi a belső terek hőmérsék-
letét, ezért gondoskodnunk kell azok 
árnyékolásáról. A zsaluzia igen haté-
kony külső árnyékoló, mely egyben 

a homlokzat stílusát meghatározó 
építészeti elem is.  
A zsaluziával a beeső fény  
mennyisége igény szerint szabá-
lyozható, így az árnyékolás mellett 
a helyiségek megvilágítása is az 
éppen aktuális tevékenységünknek 
megfelelően történhet.

Homlokzatra épített rendszer szögletes 
védőtetővel (lekerekített formában is 
elérhető)

Acélsodronyos kivitel Tökéletes árnyékolás optimális  
fényviszonyok mellett! A ROMA új 
alumínium zsaluziarendszerének kü-
lönlegessége, hogy a lamellázat felső 
harmada külön mozgatható. Míg az 
alsó kétharmad rész összezárva árnyé-
kol és véd a betekintéstől, addig a felső 
harmad tetszés szerint elfordítható.

A DBL-lamella hullámos felületén 
különleges fényhatások alakulnak ki.

Vezetősínes peremezett lamella

Széles lamella 
színkínálat
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Lakóterünk bővítésének egyik legel-

terjedtebb formája a tetőtér beépí-

tése. Ennek a lakrésznek a tetőablak 

biztosít természetes fényt.

Hogyan lehet ezt megfelelő árnyé-

kolással és hőszigeteléssel ellátni?

Erre nyújt megoldást a WERSO, me-

lyet a letisztult dizájn és a minőségi 

alumínium alapanyag jellemez.  

A tetőablak bármely állásában 

használható. Egyszerű hozzáférést 

tesz lehetővé, legyen szó szellőz-

tetésről vagy az ablak takarításá-

ról. Kizárólag motoros működte-

téssel készül. A nagyobb kényelem 

érdekében válassza a távirányítós 

modellt.

Werso szellőztetés közben Werso teljesen nyitott ablakkal Nincs áram az ablaknál?
Válassza a napelemes kivitelt!

Nagy felületű vagy nehezen 
hozzáférhető ablakhoz ajánljuk  
a kitámasztókart.

tetőablakredőny

Fagyásbiztos téli üzemmód A Werso csak motoros kivitelben 
elérhető. Növelje kényelmét válassza 
a távirányítást!
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s_onro®
product
design
award

2006

Redőnylamellák

A redőnyt eleinte csak fából, később 
műanyagból is készítették. Manap-
ság modern technológiával korszerű 
alapanyagból, főként alumíniumból 
készítik. Az alumíniumból gyártott 
redőnylamellák rendkívül hosszú 
élettartamúak, könnyen tisztítha-
tóak  és különösebb gondozást nem 

igényelnek.  A speciális techno-
lógiával felvitt lakkréteg ellenáll 
az időjárás viszontagságainak, 
UV stabil, színe nem fakul meg. 
A lamellákba töltött speciális 
polyuretán hab azokat stabillá , 
merevvé teszi és növeli a hangszi-
getelő képességét.

ALUMINO
duplafalú alumínium lamella

ALUMINO protect duplafalú alumínium 
lamella: különleges polyuretán hab-
bal - megnövelt merevség a biztonság 
fokozásának érdekében

A profil típusától függően, akár 
22 alapszín közül is lehet választani, 
de természetesen egyedi színigényét 
is ki tudjuk elégíteni.

Műanyag lamella

A modern formavilághoz igazodó s_onro® 
véd, láttat és lélegzik. Általa lakásunk 
újfajta esztétikai élménnyel gazdagodik.  
A lamella különleges kialakításának 
köszönhetően egyszerre fényt és levegőt 
enged otthonunkba. A redőnyfunkció 
izgalmas fényjátékkal egészül ki. 23°-os 

beesési szögnél nagyobb közvetlen 
napsugárzást nem enged be. Amennyi-
ben sötétre van szükség, a fényt teljesen 
ki is zárhatjuk a redőnypalást teljes 
lezárásával.

Rendelhető színek: fehér, ezüst, sötét 
ezüst és szürke.
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Textilárnyékolók

Szögletes tokkal

Szögletes, vakolható tokkal

Több mint 180 különböző textil

T-line acélsodronyos kivitel

A modern nyílászárók elé építve  
a zipSCREEN a választott textil  
tulajdonságai alapján: visszatükrözi  
a napsugarakat, korlátozza a kíváncsi 
tekinteteket, de emellett kilátást 
biztosít, és elegendő fényt enged be 
lakótérbe.
Rendkívüli előnyei: nagy szélállóság, 
hatalmas (akár 18m2) egybefüggő 

feszített felület, időjárás álló, UV 
stabil textilek, filigrán alumínium 
szerkezet, csak motoros mozga-
tás, automatizált működtetés, 
több mint 180 színből álló textil 
színkínálat. A rollSCREEN klasszi-
kus, nem feszített textilárnyékoló. 
Szélvédettebb kisebb felületekre, 
kézi mozgatással is választható.

zipSCREEN íves tokbanA zipSCREEN 2009-ben  
elnyerte a reddot design díjat. 

A T-line mágneses zárása
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A nyitott terek 
árnyékolása
Pergolák

A Pratic pergoláiban egyszerre van 
jelen a szabad tér, az árnyékolás által 
megnövelt lakótér és az esztétikus 
megjelenés. Gondoljunk csak a kertben 
vagy a teraszon teraszon megrendezett 
nagyobb családi eseményre, melyet nem 
zavar a tűző nap.
A Pratic az olasz dizájn és a minőségi 
alapanyagok ötvözésével újraértelmezi 

a szabad terek fogalmát. Legyen 
hatalmas a terület, vagy bonyolult  
a megvalósíthatóság, a sokféle 
megoldás közül talál olyat, amelyik 
messzemenően kielégíti igényeit. Tá-
gítsa ki lakóterét, élvezze önfeledten 
a nyitott tér adta szabadságot!

Szerkezet által megoldott esővíz-elvezetés Akár 100m2 lefedésére is alkalmas

Több szegmens egymás mellett Stílusos modern formatervezés Önhordó kivitelű pergola

Épülethez kapcsolódó kivitel
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Nagy, szélálló felület

Napellenzők

A homlokzatra épített textilárnyékolók 

leggyakoribb megjelenési formája  

a napellenző. Nem csak a teraszt, hanem 

a napellenző alatt levő üvegfelületeket is 

árnyékolhatjuk vele. Könyökkaros nyitási 

megoldásának köszönhetően zárt álla-

potban kis helyen elfér, szinte észrevét-

lenül beleolvad a homlokzatba. Csukott 

állapotban egy zárt alumínium tokozatot 

képez, mely a benne levő textilt teljes 

egészében védi. Mozgatása általában 

motoros, de mérettől függően lehet 

hajtóműves kézi működtetés is. 

Méreteit tekintve akár 16m2 -es felület 

árnyékolására is képes. A textil anyaga 

UV stabil, szél és időjárás álló, a toko-

zat és a működtető mechanizmus 

kiválló minőségű alumínium. 

Könyökkaros mozgatás, 
kis helyigény

Tegye egyedivé homlokzatát, válasszon hatalmas textilkínálatunkból!
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Automatizált garázskapuk
alumíniumból

Teljesen új esztétikai élményt 
nyújtanak az általunk kínált ROMA 
garázskapuk. 
A födém alá futó kapuk helytaka-
rékosak, kiválóan alkalmazhatók 
alacsony garázsokban is. 

Vonalvezetésük rendkívül  
elegáns, a garázskapukkal szem-
ben támasztott legmagasabb  
követelményeknek is  
megfelelnek. 

Födém alá futó kapuk

Felül: Autójával egészen  
a kapu elé állhat. A ROMA  
garázskapui nem térnek ki  
a fal síkjából.

Középen: Kódos kapcsoló  
alkalmazásával nincs szükség 
garázskapu kulcsra.

Alul: SILENTO.2 napelemes kivitel-
ben is kapható.A kapupalást egy speciális, karbantartást 

nem igénylő vezetősínben fut.
Alaptartozék: beépített világítás,  
a GECCO esetében a vezérlésnél,  
a SILENTO.2 esetében a motornál. 

A keskeny lefutósínnel rendelkező 
GECCO rendkívül helytakarékos.
Szűk helyek ideális garázskapuja. 
Felújításkor és utólagos kiépítés  
esetén is ideális megoldás. 
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Automatizált garázskapuk 
alumíniumból

ROMA gördülőkapu:

ROLENTO®

ROMA gördülőkapu:
E-széria és F-széria 

ROMA gördülőrács:
PROTEGO

Felül: áramszünet esetén a 
beépített hajtókarral lehet kinyitni 
a kaput.

Középen: akadály érzékelés esetén  
a kapu azonnal megáll.

Alul: a feltolásgátló szerkezetnek 
köszönhetően a palástot nem lehet 
feltolni.

ROLENTO – integrált, automatikus 
belső világítás. Kívánságra távirányítás-
sal külön is bekapcsolható.

Ez a megoldás csak a ROLENTO ese-
tében alkalmazható, a két részből álló 
vezetősín teljesen elrejti és ezáltal védi 
a kábelezést.

A kiváló minőségű alumíniumból 
készült, zárt tokos kivitelű  
redőnykapu a legmodernebb 
motoros működtetéssel párosul. 
Igényes kialakítása az esztétikus 
megjelenés záloga. 

A ROLENTO-nál a vezetékek  
a vezetősínbe rejthetőek. 
A kapukat kizárólag motoros  
működtetéssel gyártjuk.  
Akadály érzékelés esetén au-
tomatikusan megáll, elkerülve 
ezzel az esetleges balesetet.
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Szigetelt, szekcionált
garázskapuk

Van-e annál kellemesebb érzés, mint egy 
fárasztó nap után végre hazaérni?  
A szekcionált garázskapuk egy gombnyo-
másra kinyílnak, és azonnal az otthonos-
ság jóleső érzetét nyújtják.
Az Önnek legmegfelelőbb garázskapu 
kiválasztásáért forduljon bizalommal 
hozzánk. Nálunk megtalálja a legkedve-
zőbb megoldást: mindegy, hogy épít vagy 
felújít: automata garázskapu rendszere-

Személybejáró ajtók

MellékajtókVilágítás

Üvegezések Felül: alázáródás elleni védelem

Középen: Novoport® -hajtásrendszer

Alul: Novomatic mennyezeti hajtás

inkkel csak a legjobban járhat! 
A megfelelő hőszigetelés érdekében 
az egyes szekciók kizárólag kettős falú 
- speciális hőszigetelő habbal töltött - 
szendvicsszerkezettel készülnek.  
Ezáltal biztosítható a felület nagyobb 
stabilitása, a kapu csendes futása, 
valamint a jobb hang-és hőszigetelés. 
Az ISO 45 szekcionált garázskapu hő-
szigetelési értéke. (U=0,50W/m2K) 



A ROMA GmbH. az árnyékolástechnikai termékek piacán 1980 óta élenjáró cég. A minőséggel szemben támasztott magas követelményeknek 
való megfelelés, a beruházók, építtetők elvárásainak szem előtt tartása, valamint a piac változó igényeinek követése tette piacvezetővé.  
Motivált dolgozók, a legmodernebb gyártási technológiák illetve a folyamatosan továbbképzett viszonteladói hálózat által megvalósuló  
értékesítés és szerelés biztosítják a ROMA termékek tökéletes működését és hosszú élettartamát.

A ROMA termékek magyarországi, valamint közép-, és kelet-európai kizárólagos gyártója és forgalmazója:
Alu-Redőny Kft. | 2146 Mogyoród, víztorony u. 1. | Tel.: +36 (28) 441 567 | info@aluredony.hu | www.aluredony.hu


