Külsőtokos redőny-, és zsaluzia rendszerek

®

RONDO
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RONDO ® – redőnyrendszer

Karakteressé,
egyedivé teszi

a homlokzatot.
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A ROMA külsőtokos
árnyékoló rendszerei építkezések és felújítások során
számtalanszor bizonyítottak már. A külsőtokos
redőny-, vagy zsaluzia rendszerek a nyílászáró elé
kerülnek felszerelésre, ezért,
ha az építkezés során esetleg nem került sor a felszerelésre, semmi gond,

hiszen utólagosan – már kész
ház esetén – is beépíthetők.
A megszokott, hagyományos
szögletes formájú redőnytokok mellett újfajta látványt
nyújt a RONDO. Lekerekített tokjának köszönhetően
egyedi külsőt kölcsönös
a homlokzatnak.

ReDŐNyök | Kapuk | Zsaluziák | Szúnyoghálók

RONDO ® – redőnyrendszer

Csak fel és le?

Ennél többet akarok!
… még több dizájnt
… még több funkciót
… még több komfortot
… még több védelmet
… még több biztonságot

És Ön?
n

Szúnyogháló vagy napháló
Az.XP* rendszerek – akár
utólag is – bővíthetők
szúnyoghálóval vagy
naphálóval. (kivéve a
ferderedőnyöket).
Kombinálhatók szúnyoghálós ajtóval. (INSEKTO-A)

A RONDO rendszer jellemzői:
n

n

n

n

n

 iváló minőségű, korróziómentes alumínium
K
alapanyagok
 felületvédő bevonatnak köszönhetően hosszú
A
élettartam
Gurtnis vagy motoros működtetés – akár utólag is

n

Hőszigetelés

 ég komfortosabb működtetés – rádiós
M
távirányítással

A németországi Fraunhofer
Intézet 2002-ben végzett
felmérései szerint a zárt
redőnypalást 20-25%-ban
járul hozzá egy háztartás
energia-megtakarításához.

Rendkívül gazdag színválaszték

-15°

+20°

* XP jelentése: bővíthető rendszer (angolul: eXtended Platform)
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n

ROMA biztonsági csomag
Redőnye még nagyobb biztonságot jelent otthona számára, ha biztonsági csomaggal rendeli meg. Ezt tovább
kombinálva GENIO közeledésérzékelő rendszerrel, ideális
védelmet jelent betörés ellen.

n

Motoros működtetés
A motoros RONDO redőnyés zsaluziarendszert működtesse még kényelmesebben:
távírányítóval.
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RONDO ® – redőny ferde ablakokra

®

TRENDO –

a ferde specialista
Megfelelő árnyékolás nélkül
a nagyfelületű, ferdevonalú, főként tetőtéri ablakok
miatt a belső terek nyáron
elviselhetetlenül felmelegedhetnek. Ilyen esetben
hiába van klímaberendezés,
az nem tud hatékonyan
és gazdaságosan hűteni.
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Ha Önnek is van ferde
ablaka, és még nem talált
megfelelő árnyékolót,
a TRENDO ferderedőny
jelentheti a megoldást.
Kiváló minőségű, gondozásmentes alumíniumból,
motoros kivitelben készül.

… több kialakítási lehetőséget kínálunk

Abban az esetben, ha nincs
lehetőség áramellátásra,
napelemes kivitelt ajánlunk.

A TRENDO redőny motorja a
lefagyásbiztos üzemmódnak
köszönhetően védi a redőnypalástot a jég rongálásától.
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RONDO ® – zsaluzia rendszer

Zsaluzia – 
zavartalan kilátás
árnyékolás közben
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A ROMA zsaluziák védelmet
nyújtanak a beeső napsugarak ellen, miközben zavartalan kilátást biztosítanak.

melegedését, valamint
a kilátás szögét. Ha még
kényelmesebbé szeretné
tenni a kezelését, válassza
a távirányítós kivitelt.

A zsaluzia lamelláit gombnyomásra közel 180 fokban
el lehet forgatni. Kedve
szerint szabályozhatja
a beeső napfény mennyiségét, ezáltal a belső tér fel-

Időkapcsolóval, automatikus vezérléssel, szél- és
napfényérzékelővel még
komfortosabbá tehető
a használata.

...több funkció
A RONDO.XP* rendszer
szúnyoghálóval vagy
naphálóval bővíthető.
Nincs rájuk éppen szüksége? Rejtse el a tokban!

Szúnyogháló

Napháló
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* X P jelentése: bővíthető rendszer
(angolul: eXtended Platform)

s_onro, az új típusú árnyékoló,
mely a redőny és zsaluzia előnyeit
egyesíti

RONDO® – redőny-, és zsaluzia rendszerek

A szívárvány minden színében
Állítsa össze a homlokzat
színvilágát saját ízlése szerint! Széles színpalettánk
ebben segítségére lesz.
A gondos felületkezelés
és kiváló minőségű
alapanyagoknak köszönhetően redőnyeink és
zsaluziáink időjárásállóak,

színük nem fakul, utánfes
tést hosszú évek elteltével
sem igényelnek.
A por és egyéb szennyeződés puha, száraz vagy
nedves törlőkendővel egyszerűen letörölhető.

Alumínium lamella színek:

Zsaluzia lamella színek:

Napháló színek:

s_onro

Típustól függően akár 20 szín
közül választhat.

13 alapszín áll rendelkezésre.

Kiváló minőségű, vízlepergető,
fagy- és hőségálló poliészterszövet.

A s_onro lamellák 3 színben
rendelhetők: ezüst, szürke, fehér

A prospektusban bemutatott színek nyomdailag eltérhetnek a valóságtól.
Tekintse meg színeinket területi képviselőinknél vagy bemutatótermünkben.
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Alapszínek
A redőnytok a szerelőfedéllel valamint a lefutósínek
kívánság szerinti színekben
rendelhetők.

A ROMA ColorCollektion
330 színe közül biztosan
megtalálja a legmegfelelőbb árnyalatot. (fenti kép)

Egyedi színek
A homlokzat színével
harmonizáló színt biztosan
megtalálja kínálatunkban.

Válassza ki az Önnek leginkább
tetszőt a RAL Classic színei közül.
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RONDO® – redőny-, és zsaluzia rendszerek

Hívatlan látogatók ellen…
A meleg nyári estéken
nyugodtan szellőztethet
anélkül, hogy otthona
megtelne szúnyogokkal.
Válassza Ön is a szúnyoghálóval kombinálható
RONDO rendszert.
A tűző napsütésben
ablakait árnyékolhatja
anélkül is, hogy redőnyeit
teljesen leengedné.

A napháló, amellett, hogy
kizárja a tűző napsütést,
kellemes színeivel hangulatossá teszi otthonát.
A beépített szúnyoghálót
és naphálót diszkréten
elrejti a tok, amennyiben
nincs rá szüksége.

A szúnyogháló vagy napháló a redőnypalást mögött
kapott helyet a redőnyrendszer tokjában. Az XP*
rendszer sajátossága, hogy
akár utólag is beépíthető.

* XP jelentése: bővíthető rendszer (angolul: eXtended Platform)
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RONDO® – redőny–, és zsaluzia rendszerek

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 legalább kétszer működtetjük.
A kézzel történő mozgatás
időigényes és egy idő után
fárasztóvá is válik.
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Válasszon Ön is motoros
működtetést. Még kényelmesebbé teheti mindennapjait, ha redőnyeit távirányítóval működteti, vagy
akár teljesen automatikusan érzékelőkkel és vezérlőkkel kiegészítve egy
intelligens ház részeként.
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RONDO ® – redőnyrendszer

Védjük otthonunkat!
…H
 azánkban átlagosan
9 percenként történik
regisztrált betöréses lopás
…1
 982 óta az ezredfordulóig
mintegy négyszeresére nőtt
a betöréses lopások száma
... a betörési kísérletek több,
mint harmada sikerrel jár
… a betörések kb. 80%-a ablakon,
vagy ajtón keresztül történik

Otthona védelme érdekében rendeljen biztonsági
csomaggal ellátott redőnyrendszert.
Nehezítse meg a rossz
szándékkal érkezők dolgát!
A hosszú ideig tartó
próbálkozás jelentősen
csökkenti a betörő esélyeit.
A GENIO közeledésérzékelő
és időkapcsoló beépítésével tovább fokozhatjuk a biztonságot.
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ALUMINO-protect
lamella
A biztonsági csomag egyik
fontos alkotó eleme. A speciális extra merevséget és
keménységet biztosító hab
stabilabbá, ellenállóbbá
teszi a lamellát.

A ROMA biztonsági
csomagja
n

n

n

n

F eltolásgátló: megakadályozza a redőnypalást
feltolását
 egerősített alumíniM
um lamella: jelentősen
megnehezíti az erőszakos kifeszítést
 egerősített
M
lefutósínek: a redőnypalást kifeszítését szinte lehetetlenné teszi

GENIO
közeledésérzékelő
rendszer
A GENIO közeledésérzékelővel fokozhatjuk a biztonságot.
A nyílászáró előtti külső
teret vigyázza oly módon,
hogy a 10 mp-nél hosszabb
ott-tartózkodás esetén
a redőny megmozdul.
Amennyiben a hatósugarában továbbra is mozgást
érzékel, teljesen lezáródik.

 egerősített záróléc:
M
megakadályozza a
redőnypalást kiemelését

ReDŐNyök | Kapuk | Zsaluziák | Szúnyoghálók

Ügyelünk a részletekre
A ROMA RONDO külsőtokos rendszerei szalagpréselt
vagy hajlított alumíniumból
készülnek.
A szalagpréselt alumíniumból erősebb és stabilabb
rendszer építhető. Az alumínium redőnyök duplafalú
lamelláit környezetbarát
habbal töltjük

Kurblis működtetés *
Motoros működtetés
EIB-Bus *
Napelemes kivitel *
Rádiós távvezérlés *
Automata vezérlés *
GENIO közeledésérzékelő
Szúnyogháló *(N)
Napháló *(N)
Biztonsági csomag *
ColorCollection színek

RONDO.P-RS

Gurtnis működtetés *

RONDO.XP-RS

Alumínium zsaluzia-lamellák

TRENDO.P

Egyfalú alumínium profilok

TRENDO.XP

Műnyag profilok

RONDO.P

Duplafalú alumínium lamella

RONDO.P

Hajlított alumínium

RONDO.XP

Szalagpréselt alumínium

Redőnylamellák
RONDO.XP

Egyedi kialakítások

























































































































































ALUMINO ® – protect

* egyedi kivitel
(N)
utólag is kiépíthető

Az egyedi kivitelek néhány kivétellel kombinálhatók.
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ALUMINO ®

n

duplafalú alumínium

n

duplafalú alumínium

n

freonmentes purhab töltet

n

freonmentes purhab töltet

n

2 méretben

n		

Műanyag
 lehetséges		
 nem lehetséges		

A használhatóság mellett
nagy hangsúlyt fektetünk
a dizájnra is, hogy árnyékolóink korunk esztétikai elvárásainak is megfeleljenek.
A jobb oldali képen
a RONDO redőny formatervezett záróléce látható.

n

extrudált, többkamrás

n

3 méretben

3 méretben

s_onro
n

duplafalú alumínium

C
A

D
D

A
B
B
C
D
D

205-ös

185-ös

165-ös

138-as

B
B

Az XP és P rendszerek méretei
a tok-mélység kivételével megegyeznek.
Fekete: XP-, ill. P-rendszerek
Piros:	mélység méretek
P-rendszerek

100-as

Méretek

103 140 169 185 208
99 114 122 133
59 79 94 102 113
51 70 84 92 104
- 169 198 214 237
110 149 178 194 217

Vezérlés
Az árnyékoló rendszereket kívánság szerint, többféleképpen
vezérelheti.

Fali kapcsoló

Távirányító

Fényérzékelő

A GENIO közeledésérzékelő
hatósugara

A GENIO közeledésérzékelő
infravörös sugarakat bocsát ki

A GENIO közeledésérzékelő fali
kapcsolója

GENIO közeledésérzékelő
A GENIO közeledésérzékelő
a biztonság fokozására szolgál.
A nyílászáró előtti külső teret
felügyeli oly módon, hogy
a 10 mp-nél hosszabb otttartózkodás esetén a redőny
megmozdul. Amennyiben
a hatósugarában továbbra
is mozgást érzékel, teljesen
lezáródik.
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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

