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Ugye Ön is szereti,
ha kényeztetik?

„Az én házam az én váram“.
Otthonunknak olyannak kell lennie,
ahol biztonságban és jól érezzük
magunkat, hiszen időnk jelentős
részét otthon, a négy fal között töltjük.
Mindenki egyéni elképzelésének
megfelelően alakítja ki saját kis
birodalmát. Kényelmet, komfortot és
biztonságot szeretne.
Számos készülék és gép könnyíti meg
és teszi kényelmesebbé életünket.
A modern építőipari elemek, mint
például az automata redőnyök,
zsaluziák és garázskapuk
is ezt a célt szolgálják.
A következő oldalakon szeretnénk
betekintést nyújtani
a termékpalettánkon megtalálható
árnyékolástechnikai rendszereinkbe,
melyeket akár Ön is használhat
otthonában.
Kellemes olvasást kívánunk.
Minden kérdésére és észrevételére
szívesen válaszolunk.

Alu-Redőny Kft.
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Jobb életminőség,
komfortosabb otthon

Az automatizálás mindennapi
életünk részévé vált.
Gondoljunk csak a minket körülvevő
használati eszközökre.
Miért lennének ez alól kivételek
a redőnyök vagy a zsaluziák?
Az automata rendszerek használata
kényelmesebbé teszik életünket, és
értékes időt takaríthatunk meg velük.

Egyszer volt…
a gurtnis redőny.
Minden nap ugyanazok
az unalmas, időt rabló
mozdulatok.

Ma már minden
árnyékoló szerelhető
motoros meghajtással,
mely otthona
bármely pontjáról
távirányító segítségével
könnyen kezelhető.

A régi klasszikus
új köntösben:
kitámasztós redőny
motoros kivitelben,
távirányítással.
Nem kell lemondania
árnyékolás közben sem
a fényről, sem pedig
a friss levegőről.

Nincs áram az ablaknál?
Megoldás a külön
rendszerként kérhető
speciális napelemes
energiaellátás.

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 folyamatos fejlesztés
eredményeként ezt joggal el is
várhatja. Példaként említhetjük
a redőny és zsaluzia-rendszereinkbe
integrálható szúnyoghálót vagy
naphálót. Amennyiben nincs rájuk
szükség, csak egy mozdulat és
máris elrejti a tok.
Korszerű és helytakarékos
megoldás. Ezek egyes rendszereinkbe
akár utólag is beépíthetők.

Az integrált
szúnyogháló könnyen
működtethető. Ha nincs
rá szükség, elrejthető
a redőnytokban.

Szúnyogháló helyett
napháló is integrálható
a rendszerbe.

A szúnyogháló vagy napháló a tokban helyezkedik el. A naphálót igény szerint motoros
kivitelben akár távirányítós vezérléssel is gyártjuk.
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Az otthon
biztonsága

A betörések többségében
csupán alkalmi tettesek
próbálkoznak, akiket a könnyű
célpontok csábítanak, mert az idő
rövidsége szorítja őket. Ezeket
a betörőket egy masszív zárt redőny
látványa azonnal elriaszthatja.
Egy biztonsági csomaggal
felszerelt 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
nappal, legtöbbször a teraszon
vagy a kerten keresztül történik.
A nyílászárók többsége mindössze
20 másodperc alatt kinyitható.
Ez ellen nyújt védelmet
az úgynevezett közelítő szenzor.
Automatikája akár napközben is
zárhatja - programozás függvényében
– a redőnyrendszert, amennyiben
valaki a nyílászárókat feszegeti.

Komfortos motoros működtetés
A redőnypalást tengelyre
történő közvetlen rögzítése
megakadályozza a redőny
feltolását

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

A megerősített vezetősínek
ellenállnak a durva feszegetésnek
Kiváló minőségű, nagy merevségű
alumínium redőnypalást
Távollétében is lakottnak tűnik
otthona, ha redőnyei működését
a megfelelő automatikus
vezérlésre bízza.

Megerősített záróléc
a felfeszítési kísérlet ellen
A ROMA biztonsági csomagja megnövelt
biztonságot nyújt korrekt ár ellenében.
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Külsőtokos
redőnyrendszerek

Rendkívüli szín- és formagazdagság
jellemzi. A felhasznált alapanyag
minden esetben kiváló minőségű
gondozásmentes alumínium.
Már elkészült épület esetén is
alkalmazható.
Igény szerint elrejthető
a homlokzatban vagy kiemelhető

a homlokzatból. Egyedi szín- és
formavilágával az otthona dísze
lehet. Ezek a redőnytípusok
könnyen javíthatók, bővíthetők,
mivel a nyílászárók előtt
helyezkednek el.

RONDO.XP (ferderedőnyös kivitelben is)

RONDO.XP különleges kivitelben: napelemes
működtetéssel (ferderedőnyök esetében is)

A külsőtokos redőnyrendszerek
ferde redőnyös kivitelben is elérhetők.

QUADRO.XP (ferderedőnyös kivitelben is)

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

A tokok, vezetősínek és zárólécek
több mint 300 színben rendelhetők.
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Az új motoros kitámasztós redőny
optimális szellőztetést biztosít.

Integrálható
szúnyogháló

Dizájn záróléc.
A redőny felhúzott
állapotában esztétikus
látványt nyújt.

10 11

Ablak elé szerelhető
zsaluziák

A külsőtokos redőnyökhöz
hasonlóan a ROMA külsőtokos
zsaluzia rendszerek is a nyílászáró
előtt kerülnek felszerelésre.
Ennek köszönhetően a két
külsőtokos rendszer egymással
kombinálható. A jól megtervezett
helykihasználás miatt -

a motor a lamellacsomag előtt
található – komplett rendszerek
alakíthatók ki, melyben akár egy
beépített szúnyogháló is gond
nélkül elfér.
A ROMA külsőtokos zsaluziarendszerei alapkivitelben motoros
meghajtással készülnek.

A lamellák színkínálatát
a 33. oldalon találja
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RONDO.XP- RS az újonnan kifejlesztett
DBL-lamellával és naphálóval

QUADRO.XP- RS az újonnan kifejlesztett
DBL-lamellával és naphálóval

PENTO.XP- RS

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

Beépíthető
szúnyogháló
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Felül: Távirányítás a maximális
kényelemért
Középen: szél-fény érzékelő.
Erős szél esetén visszahúzza
a lamellákat, napfény esetén
automatikusan zárja a lamellákat.
Alsó kép: Az újonnan kifejlesztett
DBL-lamellák

Felsőtokos
redőnyrendszerek

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

Integrálható
szúnyogháló

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

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

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

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

PURO típusú pur-habból készült vakolható
redőnyrendszer (balra) és PURO.K típusú
pur-habból készült redőnyrendszer klinker
homlokzathoz (jobbra).

PURO.XR típusú pur-habból készült redőnyrendszer (balra) és PURO.XRK típusú pur-habból
készült redőnyrendszer klinker homlokzathoz
(jobbra) (XR = külső szerelőnyílással)
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A felsőtokos redőnyrendszerek
kényelmesen működtethető
motoros és távirányítós kivitelben
is rendelhetők.

Felsőtokos, alumínium
zsaluzia rendszerek

A felsőtokos zsaluzia rendszer
a nyílászáró fölé kerül beépítésre,
tokja a beépítést követően nem
látszik a homlokzatban.
A kemény pur-habból készült tok
kiváló hőszigető tulajdonsággal
rendelkezik. Mivel a felsőtokos

redőny- és zsaluzia tokméretei
megegyeznek, a két rendszer
kombinálható: a naposabb,
védettebb homlokzatra zsaluziát,
a hűvösebb, szelesebb homlokzatra,
hálószobára, vagy utcafrontra
redőnyt ajánlunk.
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Integrálható
szúnyogháló

PURO.XR-RS típusú, pur-hab tokkal készült
rendszer. (XR = külső szerelőfedéllel)

PURO.XRK-RS típusú, pur-hab tokkal készült
rendszer klinker homlokzathoz

Az újonnan kifejlesztett DBL-lamellás
alumínium zsaluzia kiváló védelmet
nyújt a tűző napsütésben.

Széles alap- és egyedi színkínálat.
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Alumínium zsaluziák
Homlokzati rendszerek

A nagy üvegfelületekkel rendelkező
modern épületek igen divatosak
napjainkban. A napsugarak a nagy
üvegfelületeket nagyon gyorsan
felmelegítik, így azok szinte fűtőtestként funkcionálnak. A zsaluzia igen
hatékony külső árnyékoló, mely egyben a homlokzat stílusát meghatá-

rozó építészeti elem is. A beeső fény
mennyisége igény szerint szabályozható, így a helyiségek megvilágítása
éppen aktuális tevékenységünknek
megfelelően történhet. A ROMA
homlokzati zsaluziái külsőtokos,
rejtett tokos, vezetősínes, zsinóros,
vagy konzolos kivitelben készülnek.

Vezetősínes kivitel

Konzolos rendszer szögletes védőtetővel
(lekerekített formában is kapható)

A lamella színei
a 33. oldalon találhatók

Vezetősínes peremezett lamella
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Acélsodronyos kivitel

Tökéletes árnyékolás optimális
fényviszonyok mellett! A ROMA új
alumínium zsaluzia rendszerének
különlegessége, hogy a lamellázat felső
harmada külön mozgatható. Míg az alsó
kétharmad rész összezárva árnyékol és
véd a betekintéstől, addig a felső harmad
tetszés szerint elfordítható.
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A DBL-lamella hullámos felületén
különleges fényhatások alakulnak ki.
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TERMO® Az energiatakarékos
redőnyrendszer

Nyílászáró és
redőnycsere egyben
– nem is lehetne
egyszerűbben, mint
a TERMO.F
redőnyrendszerrel

1

redőnyeit a kiváló hőszigetelésű
TERMO redőnyrendszerrel.
Íly módon a takarékoskodás mellett
jelentősen hozzájárul a környezete
védelméhez, hiszen a kevesebb
fűtés kevesebb széndioxid
kibocsátással jár.
Fogja kazánját diétára!
TERMO – a ROMA energiatakarékos
redőnyrendszere.

2

Felújítás előtt: A piros területek
a meleg kiszökésének a helyét mutatják.

3
Ablak és redőnycserét követően:
tökéletes hőszigetelés!

Távolítsa el a redőnytokból
a régi palástot!

Régi redőnytok
felújítása, ablakcsere
nélkül, gyorsan
a TERMO.R
redőnyrendszerrel

gb ől!

Bild: Grazer ENERGIEAgentur

Otthonunk energiaigényének több,
mint kétharmadát a fűtésre fordítjuk.
A régi, korszerűtlen épületek hő
veszteségéért legnagyobb részben
az elavult technológiájú nyílászárók
és redőnyrendszerek a felelősek.
Otthona felújításához, annak energiatakarékossá tételéhez most egy
teljesen új megoldást kínál Önnek
a ROMA. Nyílászárói lecserélésével
egyidőben korszerűsítse elavult

kö l t s é

1

Helyezze be az ablakot és
a TERMO-t egy lépésben!

2

KÉSZ!

A TERMO megfelel
a 2009. évi energiarendelet követelményeinek.

3

A TERMO kitüntetést
kapott a németországi
Gazdasági és
Technológiai
Minisztériumtól.
A TERMO a KLAPPEXFenster GmbH
fejlesztése.
Távolítsa el a redőnytokból
a régi palástot!

Szerelje be a régi tokba
a TERMO hőszigetelő
elemet!

KÉSZ!
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A világon egyedülálló
tetőablak redőny
zsaluzia-funkcióval!
Lakóterünk bővítésének egyik
elterjedt formája a tetőtér beépítése.
Ennek a lakrésznek természetes
fényt a tetőablak biztosít. Hogyan
lehet ezt megfelelő árnyékolással
és hőszigeteléssel ellátni? Erre nyújt
egyedülálló megoldást
az árnyékolástechnikában a ROMA

világújdonsága a WERSO, melynek
lamellái akár 40°-os szögben is
elfordíthatók! Ily módon az otthonába bejutó fény mennyiségét kívánság
szerint állíthatja be. A WERSO
kizárólag motoros kivitelben készül.
A nagyobb komfort érdekében
távirányítással is kapható.

Zsaluzia funkciós WERSO
ROTO® gyártmányú ablakon

Egyedi színű WERSO
VELUX® ablakon

Nagy felületű vagy nehezen
hozzáférhető ablakokhoz
a kitámasztókart ajánljuk.
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Már a napelemes kivitel
esetében is elérhető a zsaluzia
funkció. (Bal oldali nagy kép)

Fagyásbiztos téli üzemmód

A WERSO alapkivitelben motoros
működtetésű. Távirányítással még
kényelmesebb a működtetése.
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Redőnylamellák

A redőnyt eleinte csak fából, később
műanyagból is készítették. Manapság
modern technológiával korszerű
alapanyagból, főként alumíniumból
készítik. Az alumíniumból gyártott
redőnylamellák rendkívül hosszú
élettartamúak és gondozásmentesek.
Könnyen tisztíthatók, és a speciális

hőkamrában ráégetett lakkrétegnek
köszönhetően ellenáll az időjárás
viszontagságainak, újrafestést hos�szú évek elteltével sem igényel.
A lamellákba töltött speciális
poliuretán hab azokat stabillá és
hangszigetelővé teszi, természetesen
a hőszigetelést is javítja.

Műanyag lamella

ALUMINO
duplafalú alumínium lamella

ALUMINO protect
duplafalú alumínium lamella: különleges
poliuretán habbal - megnövelt merevség
a biztonság fokozásának érdekében

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

A profil típusától függően,
21 alapszín közül lehet választani

s_onro®
product
design
award
2006

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

Rendelhető színek: fehér, ezüst és szürke

24 25

ÚJDONSÁG

Textilárnyékolók
zipSCREEN®

A ROMA többfunkciós textil
külsőárnyékolója, a zipSCREEN egy
valódi multitalentum. A nyílászáró
elé szerelve nagymértékben
visszatükrözi a napsugarakat, véd
a kiváncsi tekintetektől. Mindeközben
azonban elegendő fényt enged be.

A zipSCREEN mindkét széle,
a vászon teljes hosszában rögzül
a vezetősínhez. Ennek köszönhetően
rendkívül stabil és erős szélnek is
ellenáll. A textil egész felszínében
megőrzi feszességét, nem
hullámosodik, nem vet ráncot.
Maximális felülete 18 m2 lehet.

Homok

Szürke-szén

Len-Len

Antracit
Az öt
azonnal
szállítható
alapszín.

Fehér/homok

Szögletes tokkal

Több, mint 140 szín rendelhető.

Szögletes, vakolható tokkal

zipSCREEN lekerekített tokban

A tok, a vezetősínek és a záróléc
több, mint 330 színárnyalatban
rendelhető.

A zipSCREEN 2009-ben
elnyerte a reddot design díjat.
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Automatizált garázskapuk
Alumíniumból

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

Vonalvezetésük rendkívül
elegáns, a garázskapukkal
szemben támasztott legmagasabb
követelményeknek is megfelelnek.

Födém alá futó kapuk

Fenti kép: Autójával egészen
a kapu elé állhat. A ROMA
garázskapui nem térnek ki
a fal síkjából.
Középső kép: Kódos kapcsoló
alkalmazásával nincs szükség
garázskapu kulcsra.
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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Alsó kép: SILENTO.2 napelemes
kivitelben is kapható.

Automatizált garázskapuk
Alumíniumból

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

ROMA gördülőkapu:

ROLENTO®

Újdonság a ROLENTO-nál:
az összes vezeték rejtett.
A kapukat kizárólag motoros
működtetéssel gyártjuk.
Akadály érzékelés esetén automatikusan megáll, elkerülve ezzel
az esetleges balesetet.
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ROMA gördülőkapu:
E-széria és F-széria

ROMA gördülőrács
PROTEGO

Felül: áramszünet esetén a beépített
hajtókarral lehet kinyitni a kaput.
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Középen: akadály érzékelés esetén
a kapu azonnal megáll.
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Alul: a feltolásgátló szerkezetnek
köszönhetően a palástot nem lehet
feltolni.

ROLENTO – integrált, automatikus belső
világítás. Kívánságra távirányítással
külön is bekapcsolható.

Ez a megoldás csak a ROLENTO-nál van:
az osztott vezetősínek teljesen elrejtik és
ezáltal védik a kábelezést.
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185 x 102
208 x 113

185 x 122
208 x 133

205

TRENDO (RONDO)

RONDO

A

RONDO RS

tokméret

B

RS

INTEGO (QUADRO)

INTEGO (PENTO)

TRENDO (QUADRO)

TRENDO (PENTO)

PENTO

A

QUADRO

B
tokméret

Külsőtokos redőnyök
TRENDO ferde redőny
Külsőtokos zsaluziák



















 XP és P rendszerek
    
Csak P rendszerek
     
Nem szállítjuk

Felsőtokos redőnyök
Felsőtokos zsaluziák

180 193 x 210
210 220 x 213
210 223 x 240
240 260 x 245
250 263 x 240
300/250

250 x 300

300 300 x 300
360 300 x 365

PURO.XRK + XRK-RS

AxB
150 163 x 180

Egyedi színek és fóliák KARO és
RA.2 tokra és vezetősínre

PURO.K

tokméret

PURO.XR + XR-RS

PURO

KARO

A

RA.2

tokméret

B













AxB





















Egyedi kialakítások
redőnyök és
zsaluziák





















220 251 x 225
270/250

250 x 269

270 300 x 269
280 300 x 280
340 300 x 345

 Szállítjuk
     
Nem szállítjuk

Széles redőnylamella ALUMINO 52
Hegesztett gérvágás
Elektromos kitámasztás
 Szállítjuk
 Nem szállítjuk

PURO / PURO.XR

Dizájn záróléc

RA.2

Funky-távirányítás

KARO

Biztonsági csomag

Külsőtokos zsaluziák

Napelemes működtetés*

TRENDO

Integrált napháló (textilárnyékoló)*

INTEGO hajlított

Integrált szúnyogháló*

Hajlított külsőtokos redőny

Egyedi kialakítási lehetőségek

Húzott külsőtokos redőny

Napháló színek

















































































* Egyedi kivitel csak az XP rendszerek esetében

Az egyedi kivitelek csak részben kombinálhatók!

Kiváló minőségű poliészter
szövet, víztaszító, fagy- és
hőségálló.

Homlokzati zsaluziák

Homlokzatba rejtett
vezetősínes kivitel

Műszaki adatok
Takarólemezek formái homlokzati rendszerek esetében

A lamellacsomag illetve
a takarólemez magassága
az árnyékolandó nyílászáró
méretétől függ.

Standard lamella színek

Lamellák és jellemzőik

Homlokzatba rejtett
acélsodronyos kivitel

Homlokzatra szerelt
konzolos,
vezetősínes kivitel

Takarólemez magassága

Rendszer

Külsőtokos

Felsőtokos

Homlokzati
rendszerek

Modul
zsaluziák

ALUSTORE.DBL 85

-

+

+

-

ALUSTORE.DBL 70

+

+

+

+

ALUSTORE.GL 80

+

+

+

+

ALUSTORE.GL 60

-

-

+

-

ALUSTORE.FL 100

-

-

+

-

ALUSTORE.FL 80

+

+

+

+

ALUSTORE.FL 60

-

-

+

-

MODULO®.B
(Takarólemez)

301.
302.
303.
304.
305.
306.
307.
308.
309.
310.
311.

Világosszürke (RAL 7035)
Achátszürke (RAL 7038)*
Szürke alumínium (RAL 9007)*
Antracit szürke (RAL 7016)*
DB703 (DB 703)*
Fehér (RAL 9016)
Tiszta fehér (RAL 9010)*
Gyöngyfehér (RAL 1013)*
Krémfehér (RAL 9001)*
Fehér alumínium (RAL 9006)
Bézs (beige)*

*ezek a színek az ALUSTORE.GL 60,
FL 60 és FL 100 esetében
nem lehetségesek
Figyelem:
A vezetőzsinórt fekete színen
kívül opcióként szürke színben
is szállítjuk.
A zsaluzia lamellák színei
különböznek egymástól azok
fénye, struktúrája miatt,
valamint különböznek a redőny
lamelláktól is.
Azonos RAL színek esetében
is eltérhetnek egymástól a
színárnyalatok.

MODULO®.E
MODULO®.S
(Vakolható rendszer) (Kötényfalas kialakítás)

Egyedi lamella színek

Modul zsaluziák

Felár ellenében kínáljuk egyedi
színeinket.

Következő lamellák
lehetségesek:
ALUSTORE.DBL 70
ALUSTORE.GL 80
ALUSTORE.FL 80

Takarólemez méretek:
200, 240, 280 és 320 mm.
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WERSO
tetőtéri ablakredőny

























Szürke
VELUX

Achátszürke
VELUX

Szürkésbarna
ROTO

Felső takaró






Tokvég
Tokfedél
Vezetősín
Palást
Záróléc
Sarokelem
















Fekete

Ezüst



ROMA
ColorCollection

 Alapszínek
    
Egyedi színek a RAL színskála szerint
VELUX
Típusjelzés

ROTO
Típusjelzés

WERSO® a ROMA Rolladensysteme GmbH. által levédett márkanév
VELUX® a VELUX Deutschland GmbH. által levédett márkanév
ROTO® a Roto Frank AG. által levédett márkanév

TERMO.F tokméret 230

TERMO.F tokméret 205
mind. 180

mind. 215

D

190

230
magasság

magasság

min. 100
min. 100

magasság

TERMO.R tokméret 220

TERMO.R tokméret 195

D

mind. 235

200

mind. 210

170

205

170

magasság

TERMO
Felújításkor utólag
beépíthető hőszigetelő
tokrendszer

min. 100
min. 100

D

D

zipSCREEN

Maximális felület: ≤ 18 m²
Minimális elemmagasság: 800 mm
Maximális elemmagasság: 6000 mm
Minimális elemszélesség: 800 mm
Maximális elemszélesség: 6000 mm
110-es tok

115

130
68

130

155
130

68

68
155

68

68

SILENTO.2

SILENTO.2 TSA

ROLLTOR ROLENTO

ROLLTOR E-Serie

ROLLTOR F-Serie

PROTEGO B

PROTEGO F

Kapu profilok

GECCO

Födém alá futó kapuk:
GECCO
SILENTO.2
SILENTO.2 TSA

4,5

5

130

110

130

Méretek mm-ben

22

4,5

5

68

22

110
68

110

88

4,5

68

65

55

5

44

88
10

155

130

115

10

130-as tok

22

85-ös tok*

































































































Távirányítás
Kulcsos kapcsoló

Gördülő kapuk:
ROLENTO
E-Serie
F-Serie

Kódos kapcsoló
Távirányítós kódos kapcsoló

md

rij

gesch

Balról jobbra: ALUMINO 77 profil bordákkal, fényréssel, szellőző réssel, záróléccel
és dizájn profillal. A 77-es lamella bordázatlan, sima felülettel is szállítható.

Biztonság
Felfutás elleni védelem
Elektromos zárszegélybiztosító
Kézi működtetés

Gördülőrács:
PROTEGO B
PROTEGO F

-v

ui

Motoros

CFK

Működtetés

INB integrált kézi működtetés
HST feltolásgátló
Technika
TopSlide-technológia
QuatroStar-átvezetés
DuoBalance-rendszer
Hangszigetelés
Feltolásgátló
Zuhanásgátló

























































Garázskapu színek
ROMA színkollekció

       

A kapuprofilok széles színválasztékban,
bordázottan vagy borda nélkül rendelhetők.

A színes profilok és fénylamellák kombinálásával egyedi külsőt adhat garázsának.

Alapkivitelben szállítható
 Különleges kivitelben szállítható
 Nem szállítható
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ROMA burgau-i üzeme

ROMA rostock-i üzeme

Alu-Redőny Kft. mogyoródi telephelye

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

