Rolety naokienne
EasyBox i UniversalBox
UniversalBox do nowego
budownictwa oraz EasyBox do
starego budownictwa o różnych
wielkościach skrzynek
Spełnia wymagania pod względem
energooszczędności wg. ENEV/
izolacja akustyczna możliwa do
osiągnięcia w 4 klasie odporności
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KOLORÓW SKRZYNKI
W STANDARDZIE

SKRZYNKA AK-E

Kompatybilne z wszystkimi
rodzajami okien- również przy
dużych szerokościach okien
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KOLORÓW
PROFILI

KOLOR RAL
BEI
SICHTMOŻLIWY W
BLENDE
UNDI
SKRZYNKACH
FS
MÖGLICH
PROWADNICACH

INSEKTEN-

ZINTEGROWANE Z
SCHUTZ
SIATKĄ
INTEGRIERBAR
ANTYINSEKTOWĄ

Detale
systemu rolet nakładanych

EasyBox zabudowana od zewnątrz
Wielkości: 155 x 181 mm,
181 x 206 mm, 220 x 245 mm

Na życzenie proponujemy Państwu roletę
naokienną Alukon zintegrowaną z siatką
antyinsektową.

UniversalBox
obustronnie zabudowana
Wielkości: 181 x 220 mm,
220 x 220 mm, 220 x 255 mm
Kolory standardowe AK-E

Skrzynka

biały

anthrazitgrau
701605

golden oak
2178001

nussbaum
2178007

mahagoni
2065021

mooreiche
2052089

Kolory standardowe
AK-U

Możliwa do otrzymania w
niektórych
klasycznych foliach MBAS

biały

Pozostałe folie a
także
lakierowanie na
zapytanie

Stabilna forma wysokowartościowej skrzynki z tworzywa.
Na Państwa życzenie możliwe jest także uzyskanie aluminiowej części czołowej skrzynki a także prowadnic we wszystkich
kolorach palety RAL.

Profile

biały

świetlisto-szary

jasny szary

naturalne alu

kremowo-biały

piaskowo-beżowy

jasny beżowy

kremowy

kwarcowo-szary
ciemny beżowy

blado-zielony

pastelowo-niebieski

lazurowy

stalowo-niebieski

antracytowo-szary

narcyzowo-żółty

purpurowy

ciemny czerwony

zielona jodła

zieleń mchu

brąz karaibski

jasny brąz

bronze

dąb

teak

złoty dąb

wizualnie stalowy

brąz jamajski

umbra szary

głęboka czerń

Pancerz roletowy dostępny w różnych wielkościach:
- dwuścienne, wykonane z blachy i wolne od FCKW wypełnione pianką profile aluminiowe pokryte warstwą lakieru lub
- profile PCV.

Obsługa
Indywidualna obsługa za pomocą paska, korby lub silnika.
Opcjonalnie za pomocą różnych wyłączników oraz nadajników radiowych.

EasyBox (AK-E)

UniversalBox (AK-U)
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Doradztwo, planowanie, sprzedaż i montaż. Wszystko z jednej ręki

ALUKON GmbH & Co. KG · Münchberger Str. 31 · D-95176 Konradsreuth · Telefon 0 92 92 / 950-0 · Fax 0 92 92 / 950-293 · Internet www.alukon.com · E-Mail info@alukon.com

