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Építkezik vagy felújít?
  Válassza a KARO vagy  
	 	 RA2	redőnyrendszereket!	
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KARO®	és	RA.2	–	felsőtokos	redőnyrendszerek
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A	KARO	és	RA.2	felsőtokos	
redőnyrendszerek	építkezé-
sek és felújítások során már 
sokezerszer bizonyítottak.

A többkamrás, duplafalú, 
extrudált	műanyagból,	
környezetbarát	technoló-
giával készült, szigeteléssel 
ellátott	tok	a	kiváló	hang-	
és	hőszigetelést,	valamint	 
a	jó	stabilitást	szolgálja.		

A	felsőtokos	redőnyrend-
szerek	a	nyílászáróval	

Építkezik vagy felújít?
  Válassza a KARO vagy  
	 	 RA2	redőnyrendszereket!	

együtt, egy munkafolyamat-
ban kerülnek beépítésre. Ez 
az	építkezés	során	jelentős	
időmegtakarítást	jelent.		

Famintázat? Élénk színek? 
Vagy	ne	is	látszódjon?	 
A	KARO	és	RA.2	felsőtokos	
redőnyrendszereink	
megjelenésben és szín-
ben		kiválóan	variálhatóak	
és harmonikus egységet 
képeznek	a	nyílászáróval	és	
a homlokzattal.  
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Fókuszban	az	 
 energiatakarékosság 

Aufsatzrolladen KARO® und RA.2

A	nem	megfelelően	meg-
választott árnyékolás-
technikai rendszerek a 
leggyakoribb okai az épület 
hőveszteségének.

Építkezéskor, vagy akár egy 
teljes felújítás alkalmával is 
törekszünk	a	lehető	legjobb	
hőszigetelés	elérésére,	
illetve	a	legkor	szerűbb	
fűtési	rendszer	beépítésére.	
Miért? Szeretnénk energiát-, 
ezáltal pénzt megtakarítani, 
egyúttal környezetünket is 
védeni.	A	megfelelően	 
megválasztott árnyékolás-
technikai rendszereket 
hosszútávú befektetésnek 
szánjuk. 
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KARO®	és	RA.2	–	felsőtokos	redőnyrendszerek
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Fókuszban	az	 
 energiatakarékosság 

-15º C +20º C

A	jobboldali	hőtérképes	
felvételen  
látszik a régi, vagy 
rosszul megválasztott 
redőnyrendszer	esetén,	ho-
gyan	fűtjük	az	utcát.	A	pi-
rossal jelzett, bekeretezett 
részek	mutatják	a	fűtési	
energia	nem	megfelelő	
(f)elhasználását. 

Megfelelő	hőszigeteléssel	
(bal	kép)	évente	jelentős	
megtakarítás	érhető	el.

KARO: U = 0,6 W/m²K
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Aufsatzrolladen KARO® und RA.2

 Hő- és hangszigetelés

 Szúnyogháló (csak a KARO esetében)

A rendszer bemutatása:

 A	működtetés	lehet	gurtnis	vagy	motoros

 A	kereskedelemben	kapható	bármely	nyílászárókhoz	
 illeszkedik

 Egyszerűen	vakolható

 KARO	esetén	a	szerelőnyílás	a	tok	hátoldalán	és/vagy	
	 alján	található
 
 RA.2	esetén	a	szerelőnyílás	a	tok	hátoldalon	található

 Palást	anyaga	tetszés	szerint	alumínium	vagy	műanyag

 A	lefutósín	anyaga	tetszés	szerint	alumínium	vagy	
	 műanyag	

KARO rendszerünk – akár 
utólag	is	–	bővíthető	 
szúnyoghálóval.	

Jó	hőszigetelő	képessége	
segít az energia-megta-
karításban. 
Kiváló	hangszigetelő	képes-
ségének	köszönhetően	kívül	
tartja a külvilág zajait.
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Csak fel és le?

      Ennél többet 
						akarok!	És	Ön?

KARO®	és	RA.2	–	felsőtokos	redőnyrendszerek
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 Tervező- és szerelőbarát

A	motoros	működtetés	kom-
fortját tovább fokozhatjuk 
távirányítással.	Megfelelő	
ve	zérlőegységgel	akár	egy	in-
telligens ház részévé tehetjük. 
Már tervezéskor gondoljon  
a	megfelelő	energiaellátásra.	

Tervezése és szerelése  
egyaránt	egyszerű.	Redőny	
és	nyílászáró	egy	egység-
ként kerül beépítésre. 

 Motoros működtetés



8    9

Gazdag színválaszték 

Alumínium lamella színei:*
20 alapszín közül választhat

Vigyen	színt	az	életébe!
 
Állítsa össze a homlok-
zat színvilágát saját 
ízlése	szerint!	Tetszés	
szerint választhat, hogy 
redőnyének	tokja	látszód-
jon,	vagy	ne	látszódjon	a	
homlokzaton. Amennyiben 
amellett dönt, hogy ne 
látszódjon,	válassza	a	kívül	
vakolható	kiviteleket.	 

 A felhasznált alapanyagok 
–	legyen	szó	alumínium-
ról	vagy	műanyagról	–		
időjárásállóak,	színük	nem	
fakul, utánfestést és külö-
nösebb karbantartást nem 
igényelnek.	A	rárakódott	
por	és	egyéb	szennyeződés	
egy puha, száraz vagy 
nedves	törlőkendővel	
egyszerűen	letörölhető.	

*	A	prospektusban	bemutatott	színek	nyomdailag	eltérhetnek	a	valóságtól.	
Tekintse	meg	színeinket	területi	képviselőinknél	vagy	bemutatótermünkben.

Aufsatzrolladen KARO® und RA.2KARO®	és	RA.2	–	felsőtokos	redőnyrendszerek
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Színharmónia felsőfokon! 

A	tokok	és	lefutó	sínek	több	mint	50	színben	fóliázhatók.

Gazdag színkínálatunkban biztosan megtalálja  
az	elképzelésének	megfelelő	árnyalatot.
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A meleg nyári estéken  
nyugodtan	szellőztethet	
anélkül, hogy otthona  
megtelne szúnyogokkal 
vagy legyekkel. A KARO 
rendszer	bővíthető	 
szúnyoghálóval,	amely	 
nagyon	egyszerűen,	

egy	mozdulattal	lehúzható	
a	tokból,	illetve	ha	nincs	rá	
szüksége,	elrejthető	benne.	

Miért ne a kényelmet  
választaná? 

Hívatlan	látogatók	ellen	…
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Aufsatzrolladen KARO®KARO®	és	RA.2	–	felsőtokos	redőnyrendszerek
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Nem lenne  
	 	 egyszerűbb	és	 
  könnyebb gombnyomásra?  

Mindennapi életünkben 
különféle eszközök vesznek 
körül bennünket, melyeket 
minél	egyszerűbben	szere-
tünk kezelni. Miért tenne 
kivételt	a	redőnyével?	

Redőnyeinket	naponta	 
legalább kétszer 
működtetjük.	A	kézzel	 
történő	mozgatás	
időigényes	és	egy	idő	után	
fárasztóvá	is	válik.

Válasszon	Ön	is	motoros	
működtetést.	Még	kényel- 
mesebbé teheti minden- 
napjait,	ha	redőnyeit	
távirányítóval	működteti,	
illetve teljesen automa-
tikusan	érzékelőkkel	és	
vezérlőkkel	kiegészítve	egy	
intelligens ház részeként. 

Aufsatzrolladen KARO® und RA.2KARO®	és	RA.2	–	felsőtokos	redőnyrendszerek
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KARO® keresztmetszet        
szerelőnyílások

RA.2 keresztmetszet
szerelőnyílás

ALUMINO®

n duplafalú alumínium
n freonmentes purhab töltet
n 3 méretben 

ALUMINO® – protect
n duplafalú alumínium
n freonmentes purhab töltet
n 2 méretben 

Redőnylamellák

Műanyag
n extrudált, többkamrás
n 3 méretben 

Könnyen	szerelhető
K

A
RO

R
A

.2

Kívül	vakolható  
Hátoldal	vakolható  
Alumínium	redőnylamellák  
Műanyag	redőnylamellák  
Gurtnis	működtetés	*  
Kurblis	működtetés	*  
Motoros	működtetés  
EIB-Bus *  
Napelemes kivitel *  
Rádiós	távvezérlés	*  
Automata vezérlés *  
Szúnyogháló	*(N)  
Napháló	*(N)  
Biztonsági csomag *  
Választható	színek  

 lehetséges 

  nem lehetséges 
  * extra kivitel
(N) utólag	is	kiépíthető

Egyedi kialakítások

A ROMA KARO és RA.2 
felsőtokos	redőnyrendszerek	
többkamrás, duplafalú, extru-
dált	műanyagból,	környezet-
barát	technológiával	készült,	
szigeteléssel ellátott tokja a 
kiváló	hang-,	és	hőszigetelést,	
valamint	a	jó	stabilitást	
szolgálja.  
A	kereskedelemben	kapható	
bármely ablakhoz alkalmaz-
ható.	Amennyiben	el	szeretné	
rejteni	a	tokot,	az	egyedülálló	
vakolattartó	rendszerének	

köszönhetően	egyszerűen	
vakolható.	

Az esetleges javítást vagy 
karbantartást a mellékelt áb-
rákon	látható	szerelőnyílások	
teszik	lehetővé.	

A	tok	belső	oldala	a	felsorolt	
színekben	fóliázható,	illetve	a	
KARO-nál	–	amennyiben	alsó	
szerelőnyílást	választ,	a	belső	
hátsó	oldal	vakolható.
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Kialakítási lehetőségek

Vakolható	kivitel	styrodur	
vakolattartóval:

Külső	alumínium	takarólemez		
és	lefutósínek	a	ROMA	színkol-
lekcióban

Műanyag	kivitel:
Több,	mint	50	színben	fóliáz-
ható.

Aufsatzrolladen KARO® und RA.2KARO®	és	RA.2	–	felsőtokos	redőnyrendszerek
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A	KARO	tok	méretek	attól	függ-
nek,	hogy	a	tok	takarólemeze	
műanyag	vagy	alumínium.	

KARO® méretei:

Tokmeghosszabbítás

Igény szerint a tok oldalirány-
ban	meghosszabbítható.	Ennek	
előnye,	hogy	az	ablakkeretet	a	
23 mm-es gurtni kivezetése cél-
jából	nem	kell	megfúrni,	 
illetve ezáltal az ablak akadály-
talanul	nyitható.	

A

B

C

D

Műanyag	tok Műanyag	tok												 Alu.	takarólemez	

210-es 250-es 210-es 250-es

A 223 263 228 268

B 240 240 243 243

C 210 250 210 250

D 55 55 57 57

Alumínium	takarólemez	

A	RA.2		tok	méretek	attól	függ-
nek,	hogy	a	tok	takarólemeze	
műanyag	vagy	alumínium.	

RA.2 méretei:

A

B

C

D

Műanyag	tok												 Műanyag	tok												 Alu.	takarólemez	

150-es 180-as 210-es 150-es 180-as 210-es

A 163 193 223 168 198 228

B 180 210 240 182 212 243

C 150 180 210 150 180 210

D 39 39 39 41 41 41

Alumínium	takarólemez	

A

B

C

D

B

C

D

A

KARO®

RA.2

Mérési értékek: 

KARO – U-értékek   (W/m²K)

0,6/0,6 *

210-es tok 250-es tok

0,6/0,5 *

*	hőszigeteléssel
** hangszigeteléssel 

0,7/0,73 ** 

210-es tok 250-es tok

0,71/0,74 **

KARO – fRsi

RA.2 – U-értékek   (W/m²K)

0,7/0,6 *

150-es tok 180-as tok

0,7/0,6 *

*	hőszigeteléssel
** hangszigeteléssel 

RA.2 – fRsi

180-as tok

0,7/0,6 *

0,72/0,75 **

150-es tok 180-as tok

0,70/0,71 **

180-as tok

0,70/0,72 **
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Unsere Standorte

ROMA rostock-i üzeme

ROMA burgau-i üzeme

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.	

Alu-Redőny	Kft.	mogyoródi	telephelye	

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	•	Fax:	(+36	28)	441	081	 
www.aluredony.hu


