
Tysiąc pytań – jedna odpowiedź:

Rolety ALUKON

Rolety?
Dlaczego?

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



Jakie korzyści wnoszą 

rolety względem 

innych systemów?

Żaden inny element bu-
dowlany w sumie nie daje 
tak wiele korzyści jak role-
ta.

OCHRONA PRZED 
NIEPOŻĄDANYM WZROKIEM
Zaciemnienie nie tylko w trakcie gorących 
słonecznych dni. Dla kojącego spokoju              
każde pomieszczenie o każdej porze 
można zasłonić. 

ENERGOOSZCZĘDNOŚĆ
Poparcie dla izolacyjności termicznej 
poprzez montaż przed oknem. Dodatkowa 
izolacja termiczna poprzez poduszkę 
powietrzną oznacza oszczędność pod 
względem ogrzewania a także energii.

ZABEZPIECZENIE PRZED 
WŁAMANIEM
Odstrasza intruzów oraz przeciwdziała 
włamaniu. W przypadku deszczu, gra-
dobicia lub burzy najszybsza możliwość 
zamontowania ochrony dla okna.

OCHRONA PRZED HAŁASEM
Efekt podwójnej ścianki zmniejsza 
uciążliwość hałasu. Złośliwy hałas z 
zewnątrz zostanie na dworze. Skuteczna 
ochrona przed zgiełkiem i wrzawą.

Są rzeczy, które wasi 
sąsiedzi nie chcą widzieć.

Źle zaizolowana skrzynka ro-
letowa powoduje dużą utratę 
ciepła.

Rolety Alukon są wbudowane 
przed okno i dzięki temu uni-
kamy utraty ciepła.



Odstraszanie to najlepsze zabez-
pieczenie przed włamaniem.

Gruntownie 
napewno: 
ALUMINIUM

Dlaczego roleta powinna 

być wykonana z 

aluminium?

W czym jest lepsza roleta zewnętrzna Alukon od rolety naokiennej (nasadkowej)?

ŚWIATŁO
czyni szczęśliwym

WIĘKSZA POWIERZCHNIA 
SZYBY-WIĘCEJ ŚWIATŁA
Poprzez montaż przed oknem nie jest 
zmniejszona wysokość okna. To tworzy 
miejsce dla wpadającego światła.

SKRZYNKI ROLET 
ZEWNĘTRZNYCH MOŻNA 
DOMONTOWAĆ
Skrzynki bez specjalnych zabiegów można 
zamontować przed uprzednio zamonto-
wanym oknem.

WSZYSTKO Z JEDNEJ RĘKI
Przy zamontowaniu rolety zewnętrznej 
nie ma konieczności dokonywania 
żadnych prac związanych z obróbką 
tynkarską.

KREATYWNA FORMA FASADY
Rozległe formy oraz warianty 
dotyczące kolorów ustanawiają akcent 
i nie pozostawiają żadnych otwartych 

STABILNOŚĆ
Aluminium jest stabilniejsze i bardziej 
możliwe do zastosowania w przypadku 
obciążenia jak inne materiały – przez to 
jest długowieczne i nie wymagające kons-
erwacji. Pewna inwestycja na wiele lat.

EKOLOGIA
FCKW-wolne wypiankowanie, najnowszy 
swobodny postęp pod względem farb -
wolny lakier proszkowy gwarantuje 
przyjazną dla środowiska produkcję.

OSZCZĘDNOŚĆ
Aluminium charakteryzuje się 
odpornością na korozję a tym samym 
na wpływ czynników atmosferyczny-
ch. Światłotrwałe farby także po latach 
powodują radość.

Możliwość uzyskania każdej odmiany koloru. 
Wybierają Państwo z obszernego programu 
pod względem kolorów. Do wyboru pozostaje 
Państwu nasza paleta kolorów standardowych, 
chyba że zdecydują się Państwo na kolor z palety 
RAL.
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Rolety zewnętrzne 
ALUKON

Inne rozwiązania pod 
względem skrzynek

wynikająca 
wysokość okna

wynikająca 
wysokość oknapa
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OPCJONALNIE OCHRONA PRZED OWADAMI
Kiedy chcieliby Państwo przy otwartym oknie rozkoszować się 
świeżym powietrzem, proponujemy to idealne rozwiązanie. 
Ponieważ element zintegrowany ochrony przed owadami firmy 
Alukon trzyma z dala to uciążliwe utrapienie. Państwo decydują 
kiedy następuje użycie tego elementu, ponieważ jest on 
możliwy w każdej chwili do zastosowania przy rolecie. 

KOMFORT OBSŁUGIWANIA BEZ GRANIC
Od seryjnego korzystania ze zwijacza paska lub sznurka, poprzez 
komfortową obsługę na korbę lub sterowanie napędem elektrycznym i 
radiowym, dla komfortu obsługi rolet mnożą się możliwości.

PROGRAMOWALNE BEZPIECZEŃSTWO
Państwo decydują, kiedy roleta otwiera się lub zamyka. Podczas słońca, 
w godzinach wieczornych, kiedy są Państwo na urlopie lub nikogo nie 
ma w domu. Czy to sterownik czasowy lub sterownik pory dnia, dla 
pojedyńczego okna lub grupy okien, programowalne sterowania są 
bezpieczną korzyścią.

Komfort i 
bezpieczeństwo

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


