
Nowość: energooszczędny system rolet
nadstawnych od Aluprof

Lider innowacyjności, marka Aluprof, stawia na energooszczędność. Firma
stworzyła nowy, zaawansowany technologicznie system rolet nadstawnych
SKB STYROTERM. Produkt posiada doskonałe parametry techniczne i
przemyślaną konstrukcję.

Najważniejszym elementem rolety nadstawnej jest jej skrzynka. W przypadku nowego systemu SKB
STYROTERM charakteryzuje się ona bardzo dobrymi właściwościami termicznymi. Gwarantuje to
specjalnie zaprojektowany i wyprodukowany materiał, który wyróżnia nadzwyczaj wysoki
współczynnik przenikalności cieplnej na poziomie 0,40 W/m². Dzięki temu poprawa bilansu
energetycznego budynku jest na najwyższym poziomie. Skrzynka dostępna jest w dwóch rozmiarach:
260 x 260mm oraz 300 x 300mm. Jej montaż jest szybki i prosty. Polega na bezpośrednim osadzeniu
skrzynki na ramie okiennej za pomocą odpowiednio dobranego profilu adaptacyjnego (wklikując
bądź wsuwając).

Specjalne docieplone wzmocnienia
System nadstawny STYROTERM przewiduje możliwość montażu specjalnych stalowych wzmocnień
skrzynki (tzw. konsol statycznych), co ma na celu zapewnienie właściwego i stabilnego
funkcjonowania rolety szczególnie w przypadku dużych gabarytów. Elementy te są docieplone za
pomocą tzw. kształtek.

Szybka wymiana ślizgacza
Dodatkowo w systemie STYROTERM można wymienić ślizgacz bez konieczności demontażu całej
rolety. Jak to zrobić? Ślizgacz wsuwamy w pokrywę boczną na zasadzie blokady typu „T”, a następnie
przykręcamy go do rolety przy użyciu wkrętu, co stabilizuje połączenie wszystkich elementów. W
maksymalnym stopniu wykorzystano tu elementy składowe systemu SKT OPOTERM, tj.: profile
adaptacyjne, profil zatrzaskowy, profil dolny skrzynki, profil rewizyjny, poszerzenie rewizji, zaślepki,
zatyczki, wkręty itp.

Plusem nowych rolet nadstawnych od Aluprof jest możliwość wyboru sposobu rewizji od wewnątrz
bądź od zewnątrz pomieszczenia. W przypadku tej drugiej wprowadzono znaczne usprawnienie w
stosunku do wykorzystywanych na rynku rozwiązań. W zależności od rodzaju rewizji dostępne są
dwa rodzaje prowadnic. W przypadku rewizji do strony wewnętrznej wykorzystano prowadnice
stosowane dotychczas w systemie rolet nadstawnych SKT OPOTERM, które służą do całkowitej
zabudowy. Dla opcji rewizji od zewnątrz, zaprojektowane zostały nowe dwuczęściowe prowadnice,
które mogą być częściowo ukryte w ociepleniu. Oba warianty prowadnic występują w wersji maxi i



mini, a ich zastosowanie uzależnione jest od wielkości profili wykorzystanych do budowy kurtyny
rolety. Warto dodać, że przemyślana konstrukcja systemu umożliwia zastosowanie w skrzynce
mechanizmu żaluzji fasadowych.

Rolety z moskitierą
Rolety w systemie STYROTERM mogą być wyposażone w moskitierę zabudowaną w skrzynce. Jej
montaż dzięki technologii zaklikowej jest bardzo szybki i łatwy. Instalacja moskitiery może nastąpić
na dowolnym etapie produkcji po uprzednim zamontowaniu ślizgaczy i odpowiednim nawinięciu
sprężyny. Wystarczy zakliknąć boki MKT w ślizgaczach i moskitiera jest w pełni integrowana z roletą.

Oferta będzie dostępna od 1 listopada 2018.
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