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Felsőtokos redőnyrendszerek és zsaluziák
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PURO 
vakolható előlappal

PURO.K 
klinker homlokzathoz  
előlap nélkül, belső szerelő-
nyílással.

PURO.XR 
vakolható előlappal

PURO.XRK 
klinker homlokzathoz,  
külső szerelőnyílással.

PURO®  = 
megtérülő beruházás

A felsőtokos redőnyrendszerek  
a nyílászáróval együtt, egy munka-
folyamatban kerülnek beépítésre.

PURO: fRsi = 0,75 PURO.K: fRsi = 0,75

PURO.XR: fRsi = 0,70 PURO.XRK: fRsi = 0,70

További információk az f értékről a 15. oldalon
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A ROMA PURO felsőtokos redőny- és zsaluzia rend-
szerei építkezések és felújítások során már sok ezer-
szer bizonyítottak. 

A felsőtokos redőnyrendszerek a nyílászáróval együtt, egy 
munkafolyamatban, egy egységként kerülnek beépítésre. 
A kiváló alapanyagokból készült tok időjárás-, UV-, és  
lépésálló tulajdonságokkal  rendelkezik. Az alapanyagok 
környezetbarát technológiával készülnek. Éghetőség sze-
rint a nehezen éghető kategóriába tartozik.
A tok a speciális noppolt felületének köszönhetően  
hagyományos módon, akár előkészítés nélkül is vakolható.

A könnyű, poliuretán habból készülő redőnytok rendkívül 
jó hang- és hőszigetelő. A poliuretán habot egy kemény 
belső héj védi a rongálódástól, valamint ennek köszönhe-
tő a rendszer stabilitása.

További információk az f értékről a 15. oldalon

Felújítás  

PURO-val!

Nem is lehetne 

egyszerűbb!

1.  A régi redőny és tok 
eltávolítása 

2.  PURO-redőnytok össze-
kapcsolása az ablakkal

3. KÉSZ
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A PURO megfelel Németor-
szágban a 2007. évi ener-
giarendelet feltételeinek.

A fűtési költségek évről-évre emelkednek. Építkezés, vagy 
felújítás alkalmával törekszünk a lehető legjobb hőszigetelés 
elérésére, hiszen szeretnénk energiát, ezáltal pénzt megta-
karítani, egyúttal környezetünket is védeni. A PURO redőny-
rendszer ebben hatékony megoldást nyújt. 

A tok speciális rögzítő elemekkel kapcsolódik a nyílászá-
róhoz, és a nyílászáróval együtt egy munkafázisban kerül  
beépítésre. A kiváló minőségű időjárás- és lépésálló, kör-
nyezetbarát poliuretán habból készült tokkal teljesen zárt 
rendszert alkot. Anyagának köszönhetően hő- és hangszi-
getelő képessége a piacon egyedülálló.

Energia megtakarítás =  
 környezetvédelem

Megfelel az

energia-

rendeletnek
2007EnEV
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A hőtérképes felvételen jól látható, amint az elavult redőnytokon 
keresztül a szabadba szökik a meleg.
Odafigyeléssel évente sok pénzt takaríthatunk meg. 

fűtés
77%

melegvíz
12%

11%
áram

Egy háztartás átlagos energiafelhasználásá-
nak megoszlása.
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 Hő-, és hangszigetelés

 Szúnyogháló

Mit kínál a PURO redőnyrendszer?

n   Optimális hőszigetelő a forró nyári és a fagyos téli 
napokon

n   Gurtnis és motoros működtetés egyaránt lehetséges

n   A kereskedelemben kapható összes ablaktípushoz 
alkalmazható

n   Kiváló hő-, és hangszigetelő képességgel rendelkezik
 
n   A tok felülete előkészítés nélkül, könnyen vakolható

n   Kiváló minőségű alumínium és műanyag 
alapanyagból készül

PURO rendszerünk – akár 
utólag is – bővíthető  
szúnyoghálóval.

Jó hőszigetelő képessége 
segít az energia-megtakarí-
tásban. Kiváló hangszigetelő 
képességének köszönhetően  
kívül tartja a külvilág zajait.
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ROMA redőnyrendszerek –  
 az otthoni kényelemért 
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 Tervező- és szerelőbarát

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

Tervezése és szerelése egy-
aránt egyszerű. Redőny és 
nyílászáró egy egységként 
kerül beépítésre.

 Motoros működtetés



PURO®  – felsőtokos redőnyrendszer

8    9

Zsaluzia –  zavartalan kilátás  
árnyékolás közben

A ROMA zsaluziák védelmet nyújtanak a beeső napfény  
ellen, miközben zavartalan kilátást biztosítanak. 

A PURO zsaluzia lamelláit gombnyomásra közel 180 fokban el 
lehet fordítani. Tetszése szerint szabályozhatja a beeső fény 
mennyiségét, valamint a kilátás szögét. Ha még kényelmesebbé 
szeretné tenni a kezelését, válassza a távirányítós kivitelt.

Redőny és zsaluzia optimálisan kombinálható:
A hűvösebb, szelesebb homlokzatra redőnyt ajánlunk, mely 
betörés ellen is védelmet nyújt. A melegebb, szélvédettebb 
homlokzatra zsaluziát ajánlunk. Az egységes megjelenés  
érdekében mindkettő ugyanabban a rendszerben! 

Időkapcsolóval, automatikus vezérléssel, szél- és napfény-
érzékelővel még komfortosabbá tehető a használata.
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Állítsa össze a homlokzat  
színvilágát saját ízlése szerint!

Az enyhén hajlított alumínium  
lamellákból álló zsaluzia kiváló 
minőségben készül. Még sok-sok 
év után is olyan hatást kelt, mint-
ha új lenne.
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Az egyre modernebb árnyékoló rendszerektől napjainkban 
a kiváló minőség mellett joggal várható el, hogy több funk-
ciójuk legyen.

Ki ne ismerné a kellemetlen jelenséget: szúnyogok zavarják a 
nyugodt alvást, vagy éppen legyek tolakodnak be a konyhá-
ba! Csak egy mozdulat, és bátran szellőztethet anélkül, hogy 
otthona megtelne hívatlan vendégekkel. A ROMA beépített 
szúnyogháló rendszerei jelentik az optimális megoldást. 

Ha éppen nincs rá szüksége, egy mozdulattal eltüntethető 
a tokban, amely megvédi a sérüléstől is.

Csak fel és le?
  Ennél többet akarok!  

És Ön?
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A kiváló minőségű  
üvegszálas szúnyogháló  
a rendszer tokjában kerül 
elhelyezésre.

Szakadásbiztos, formatartó  
anyagból készült.

Válassza a funkciónak megfelelő 
szúnyoghálótípust!
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Nem lenne  
  egyszerűbb és könnyebb 

gombnyomásra?

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

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

Válasszon Ön is motoros működtetést. Még kényelmesebbé 
teheti mindennapjait, ha redőnyeit távirányítóval működteti, 
illetve teljesen automatikusan érzékelőkkel és vezérlőkkel 
kiegészítve egy intelligens ház részeként. 
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A vezérlőegység 
programozása nagyon 
egyszerű.

Az automatizált redőnyrendszerrel energiát takaríthat meg.

Ki tud arról gondoskodni, hogy az árnyékolók minden nap meg-
bízhatóan, időben záródjanak? Hideg napokon akár 12%-kal 
csökkenthető a fűtési energia felhasználás. 

Amit mi tanácsolunk:
 Használjon redőnyeihez, zsaluziáihoz időkapcsoló órát.
 Prog ramozza be a nyitást és zárást.

Értékes energiát lehet ilyen egyszerűen megspórolni. Fény-
érzékelővel való kombinálás esetén nyáron is energiát  
takaríthat meg: a megfelelő időben történő árnyékolással 
az üvegfelületek nem melegszenek fel, ezért a belső klíma 
kellemes marad, sőt, a klímaberendezés működése is haté-
konyabbá, költségkímélővé válik.

Szabályozza  
a zsaluzia lamellák 
dőlésszögét kényelmesen, 
távirányítással!
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A PURO csatlakozása az ablak-
kerethez   

A PURO.XR-RS tokjának belső 
kialakítása

Ügyelünk a részletekre
A kiváló alapanyagokból 
készült tok időjárás-, UV-, 
és lépésálló tulajdonságok-
kal  rendelkezik. Az alap-
anyagok környezetbarát 
technológiával készülnek.  
A tok a speciális noppolt 
felületének köszönhetően 
hagyományos módon, akár 
előkészítés nélkül is beva-
kolható.

A könnyű, poliurethán hab-
ból készülő redőnytok 
rendkívül jó hang- és hő-
szigetelő. A poliurethán ha-
bot egy kemény belső héj 
védi a rongálódástól, vala-
mint ennek köszönhető  
a rendszer stabilitása.
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* Színeltérés nyomdatechnikailag lehetséges. A színválaszték bemutatótermünkben megtekinthető.  

ALUMINO®

n duplafalú alumínium
n freonmentes habtöltet
n 3 méretben szállítjuk

ALUMINO® – protect
n duplafalú alumínium
n freonmentes habtöltet
n 2 méretben szállítjuk

Redőnyprofilok

Műanyag
n extrudált többkamrás profil
n 2 méretben szállítjuk

PU
RO

 / 
PU

RO
.X

R

PU
RO

.K
 / 

PU
RO

.X
RK

PU
RO

.X
R-

RS

PU
RO

.X
RK

-R
S

Kívül vakolható    
Belső oldal vakolható    
Alumínium redőnylamellák    
Műanyag redőnylamellák    
Alumínium zsaluzia lamellák    
Gurtnis működtetés *    
Kurblis működtetés *    
Motoros működtetés    
EIB-Bus *    
Rádiós távvezérlés *    
Automata vezérlés *    
Szúnyogháló *(N)    
Választható színek    

 lehetséges

 nem lehetséges
 * extra kivitel 
(N) autólag is kiépíthető

Egyedi kialakítások Színek

Profiltípus szerint akár 20 féle 
szín áll rendelkezésre.

A lefutósín színválaszték: 
A ROMA ColorCollection több 
száz színe, illetve több, mint  
50 féle fóliaszín közül választhat.
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PURO® PURO®.XR

* Színeltérés nyomdatechnikailag lehetséges. A színválaszték bemutatótermünkben megtekinthető.  

PURO® / PURO®.K méretek

210-es 240-es 300/250-es 300-as 360-as

A 220 251 250 300 300

B 213 244 300 300 365

C 220 251 250 300 300

D 54 70 70 70 70

A

B

C

D

Redőnytok 85 mm-es szerelőnyílással. Zsaluziatok (piros) 135 mm-es szerelőnyílással. 

PURO®.XR / PURO®.XRK méretek

300-as 360-as 300-as 360-as

A 300 300 300 300

B 300 365 300 365

C 300 300 300 300

D 106 106 151 151

Tokmeghosszabbítás

Szükség esetén a tok oldalirányban 
meghosszabbítható a 23 mm-es 
gurtni kivezetése érdekében. Ennek 
előnye, hogy nem kell megfúrni 
az ablakkeretet, valamint az ablak 
akadálytalanul működtethető.

Mutatók

Az fRsi mutató az építőelem bel-
ső felülete és a külső levegő  
hőmérséklete közötti különb-
séget mutatja. Minél nagyobb 
ez az érték, annál jobb a hőszi-
getelés és annál kevesebb esély 
van a belső térben jelentkező 
páralecsapódásnak és penész-
képződésnek. 

A PURO esetében az fRsi érték 
0,70 felett van. A redőnytok 
megfelel beépített állapotban  
a hőhíd képződéssel szemben 
támasztott minimális elvárá-
soknak, valamint a DIN 4108-2 
szabvány 6.2. bekezdésében 
foglalt feltételeknek.

A

B

C

D

Méretek mm-ben

220-as 270/250-es 270-es

A 251 250 300

B 225 269 269

C - - -

D - - -

280-as 340-es 280-as 340-es

A 300 300 300 300

B 280 345 280 345

C 300 300 300 300

D 86 86 131 131

PU
RO

PU
RO

.K

PU
RO

.X
R

PU
RO

. X
RK

Méretek mm-ben

A PURO Németországban meg-
felel a 2007. évi EnEV – Din 
4108-Bbl.2. energiarendelet  
elvárásainak, valamint a hang-
szigetelésre vonatkozó DIN 
52210-DIN EN 20140/DIN EN 
ISO 717 szabványnak. A PURO 
redőnytok a B2 tűzveszélyességi 
osztályba sorolható.
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PURO®  – felsőtokos redőnyrendszer

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


