Kształtowanie fasady
wraz z ALUKON
Energooszczędny program dla
starego i nowego budownictwa
Multifunkcjonalność i ”Design”
również dla okien o skośnej formie
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Wysokowartościowe produkty z
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aluminium, made in Germany
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Dobry wybór
Fasady z systemami zewnętrznymi kreatywnie ukształtowane
Dekoracyjne, eleganckie i wyraźnie funkcjonalne – tak prezentują się systemy zewnętrzne z ALUKON. Dlatego nadajcie Państwo architekturze waszego domu sens i przekonajcie się jednocześnie
o możliwościach regulacji światła w jego pomieszczeniach. Ochrona przed spojrzeniem, słońcem,
energooszczędność i bezpieczeństwo. Czy roleta z klasyczną skrzynką roletową lub jako widoczny
wariant zewnętrznej zabudowy – duży wybór różnorodnych form i kolorów otwiera przed Państwem
nieograniczone perspektywy kształtowania.

WOLNY WYBÓR:
WYPEŁNIENIE
W zależności od Państwa żądań dotyczących
systemów osłonowych, ALUKON ma odpowiednio
pasującą odpowiedź. Harmonia w designi‘e,
przekonywujące funkcje. Zautomatyzowane rolety,
żaluzje fasadowe z przesuwnymi lamelami
lub s_onro®, kombinacja korzyści w rolecie i
żaluzji. Na jakie rozwiązanie ALUKON zdecydujecie
się Państwo, nasze formowane z aluminium pancerze roletowe dysponują wysoką stabilnością,
są wytrz ymałe i proponują odpowiednie
bezpieczeństwo z jednoczesną długowiecznością.
Pancerz roletowy stalowo-podobny

ZASADNICZO NAJLEPSZE ROZWIĄZANIE
Rolety zewnętrzne są idealnym rozwiązaniem dla
nadproża o ograniczonej głębokości (1). Z
reguły montaż przed oknem bardziej ogranicza
utratę światła jak roleta nasadkowa (2). Poprzez
zewnętrzny sposób montażu roleta jest znakomitym
rozwiązaniem jako element dodatkowy (3).
Przy zastosowaniu rolet zewnętrznych utrata ciepła
nie będzie miała miejsca (4).

Żaluzja fasadowa

Trzy różne rodzaje

Nadproże okienne

wypełnień

1

w każdym przypadku
z różną powierzchnią
proponują do każdego
otworu pasujące
rozwiązanie

5
s_onro®
ALUKON proponuje rozwiązania zewnętrzne, bogate akcenty
kolorystyczne w każdej fasadzie (5). Nieograniczony wybór
kolorów otwiera olbrzymie możliwości
pod względem kształtowania.
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NIC NIE JEST NIEMOŻLIWE:
KSZTAŁTY SKRZYNEK I KOLORY
Nie da się – w ALUKON nie ma czegoś takiego!
Zupełnie piękny jeśli chodzi o kształtowanie fasady za pomocą systemów zewnętrznych. Wtedy
mnogość różnorodnych kształtów skrzynek i kolorów
w ofercie ALUKON nie pozostawia otwartych życzeń.
Planiści i architekci wiedzą co cenić: nieograniczone
możliwości kształtowania. Skrzynki w ściętej, zaokraglonej i prostej formie do wyboru. Obszerna paleta
kolorów skrzynek i prowadnic umożliwia harmoniczny nastrój każdej fasady.

Nowoczesne komponowanie kolorów i kształtów
pokazuje systemy
zewnętrzne ALUKON.
Są one dostępne we
wszystkich kolorach palety
RAL a także wybranych
foliach strukturalnych.

Mögliche Kastenformen

proste

z 45° ścięciem

z 20° ścięciem

ćwierćokrągłe

Dowolne skrzynki są możliwe do zastosowania w kombinacji
z różnymi rodzajami pancerzy. Dodatkowo możliwe do uzyskania
jako zintegrowane z siatką antyinsektową. Poprzez zewnętrzne
położenie skrzynki i jej rewizji serwis i wszelkie naprawy są
przeprowadzane szybko i czysto.

półokrągłe

Kawałek jakości życia
KLIMAT POMIESZCZENIA I
ENERGOOSZCZĘDNOŚĆ

Zamknięte systemy zewnętrzne ALUKON mają termoizolacyjne działanie. Poduszka powietrzna powstała pomiędzy
roletą a oknem izoluje i zatrzymuje zimne powietrze z
zewnątrz. To pomaga w zaoszczędzeniu kosztów ogrzewania
a także kosztów energetycznych co z czasem chroni również
środowisko.

KOMFORT OBSŁUGI
Ułatwijcie sobie codzienność kosztując komfor tu i
bezpieczeństwa zautomatyzowanych rolet. Napędy elektryczne
w kombinacji z inteligentnymi sterowaniami w pełni automatycznie regulują cykle otwierania i zamykania rolet.

Systemy zewnętrzne ALUKON
chronią także przed
niepożądanymi gośćmi.
Kombinacja zabezpieczenia
przed podniesieniem i automatycznym opuszczeniem
jest znamiennym pakietem
zabezpieczeń.
Sensor słońca i wiatru rozpoznaje nie tylko, czy świeci słońce aby dogrzać
pomieszczenie, poza tym także chowa pancerz do skrzynki lub opuszcza
w trakcie burzy. W obu przypadkach sensor podejmuje prawidłową
decyzję. Takiego komfortu chciałby zakosztować każdy.
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