
Oszczędzać energię 
z SuperThermR²

ROLE T Y,  ŻALUZ JE ZE WNĘ TRZNE,  OCHRONA PRZED OWADAMI + BRAMY

Oszczędza energię, 
podwyższa komfort mieszkania

Optymalne docieplenie nadproża 
dla rolet i żaluzji fasadowych

Właściwe rozwiązanie do niemal 
każdej konstrukcji ściany, zwłaszcza
dla systemów izolacyjno-
dociepleniowych

EINFACHE
MONTAGE
PROSTY
MONTAŻ



Beratung, Planung, Verkauf und Montage. Alles aus einer Hand.
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SuperTherm R²
Szybki, oszczędny, efektywny 

Zdjęcie pokazuje efekt
niedocieplonej skrzynki 

roletowej: tak ”ucieka” 
droga energia.  
SuperTherm R²

likwiduje straty
energii.

Przepływ temperatury pokazuje, jak system SuperTherm 
R² działa: konstrukcja oddzielona termicznie wewnątrz i 
zewnątrz, rolety i termicznie czyste pomieszczenie. Ciepło 
pozostaje wewnątrz, jak wiecie: W waszych czterech ścianach!

SUPERTHERM R²
I ROLETY ZEWNĘTRZNE
W przypadku cyrkulacji zimnego powietrza, ta kombinacja 
dociepla i izoluje zatrzymując ciepło. Wraz z SuperTherm R² 
oszczędzają Państwo trzykrotnie pieniądze: Przy budowie- 
ponieważ nadproże oraz okolice okna są bardzo proste do 
przygotowania. Przy montażu skrzynki roletowej- która będzie 
osadzona w przyszłości dotyczącej oszczędności energetycznej.
Wtedy SuperTherm R² redukuje utratę energii w okolicy okna 
do absolutnego minimum. SuperTherm R² - oszczędzać energię 
“z głową“.

SuperTherm R² nadaje się niemal
do każdej aktualnie budowanej 

ściany lub konstrukcji izolującej.

KONIEC Z UTRATĄ ENERGII

Sprytne oszczędzanie energii cieplnej, dociepla cztery ściany 
Państwa domu. Ważna drobnostka będzie tutaj chętnie przeoczo-
na: skrzynka roletowa. Zdjęcie wykonane kamerą termowizyjną 
pokazuje niedocieploną skrzynkę rolety nadprożowej, poprzez 
którą skutecznie ucieka energia cieplna. Dlatego: ”lepiej robić 
coś raz a dobrze” i nie biorąc pod uwagę pół-środków zdecyduj-
cie się na: SuperTherm R² + roleta zewnętrzna ALUKON.

SuperTherm R²- docieplenie nadproża firmy ALUKON skutecznie 
zatrzymuje ciepło w Państwa domu- najlepiej w powiązaniu 
z roletami zewnętrznymi firmy ALUKON. Poprzez wsuwany  
system docieplenia krawędziowego, oszczędzają Państwo na 
wbudowywaniu i otynkowywaniu nadproża w okolicy okna. Ot-
warcie rewizji umieszczonej na zewnątrz wyklucza niepotrzebną 
utratę energii w okolicy nadproża. SuperTherm R² pasuje do 
Państwa stylu ponieważ wszystkie prowadnice oraz klapy  
rewizyjne możliwe są do otrzymania w dowolnym kolorze  
palety RAL. Na życzenie wszystkie systemy są możliwe do  
otrzymania jako zintegrowane z siatką antyinsektową. Swo-
je rolety możecie Państwo obsługiwać za pomocą wygod-
nego napędu elektrycznego, paska lub korby. Najwyższą 
energooszczędność a także najlepszy komfort obsługi osiągną 
Państwo przy zastosowaniu automatycznego sterowania.

Tradycyjna skrzynka rolety 
nadprożowej poprzez 
płaszczyznę okna.

SuperTherm R² wraz ze 
skrzynką roletową przed 
płaszczyzną okna.

Doradztwo, planowanie, sprzedaż i montaż. Wszystko z jednej ręki.


