
Roleta i moskitiera – duet nie do zastąpienia

Ochrona przed rażącym słońcem, przegrzewaniem pomieszczeń oraz
zwiększone bezpieczeństwo podczas wyjazdów – to główne powody, dla których
warto rozważyć zakup rolet zewnętrznych. Niewiele osób zdaje sobie sprawę,
że większość systemów roletowych może być zintegrowana z moskitierą, co
dodatkowo gwarantuje ochronę przez owadami. To sprawia, że duet ten
sprawdza się doskonale od wiosny do jesieni. Zanim jednak zdecydujemy się
na zakup rolet, warto wsłuchać się w porady fachowców.

Nawet piękna, słoneczna pogoda może stać się mało komfortowa, jeśli nie jesteśmy do niej
odpowiednio przygotowani – zarówno my, jak i nasz dom. Powrót z pracy do nagrzanego słońcem
mieszkania, ciepła letnia noc zakłócona przez latające komary czy ćmy, nie wspominając już o braku
prywatności podczas długich wieczorów spędzonych w pomieszczeniach z zapalonym światłem –
możemy się przed tym uchronić.

Po pierwsze – roleta aluminiowa dla większego komfortu i bezpieczeństwa
Ważnym krokiem jest podjęcie decyzji o montażu aluminiowych rolet zewnętrznych. Z uwagi na
szeroki zakres funkcjonalności, stanowią one alternatywę dla coraz częściej wybieranych żaluzji
fasadowych czy rolet tekstylnych zewnętrznych typu screen. Dlaczego? Takie rolety chronią nas na
trzy sposoby: doskonale izolują termicznie, pomagają zachować prywatność, a przy tym są skuteczną
barierą antywłamaniową.
– Rolety zarówno w systemie podtynkowym, adaptacyjnym, jak i nadstawnym są projektowane z
myślą o poprawie bilansu energetycznego budynku. Pomiędzy powierzchnią okna, a pancerzem
rolety wytwarza się poduszka powietrzna stanowiąca doskonały izolator. Wiosną i latem, gdy świeci
słońce, a na zewnątrz panuje wysoka temperatura, rolety aluminiowe zapewniają przyjemny chłód
oraz półmrok, zmniejszając tym samym potrzebę chłodzenia pomieszczeń. Z kolei zimą w znacznym
stopniu przyczyniają się do obniżenia kosztów ogrzewania, będąc dodatkową ochroną izolacyjną.
Rolety zewnętrzne Aluprof pozwalają na redukcję wydatków na energię przez cały rok nawet do 30%
- Sabina GustofKoordynator ds. Marketingu z Aluprof.

Powodem, dla którego rolety zewnętrzne stanowią doskonały wybór nie tylko do pomieszczeń
biurowych czy komercyjnych, ale przede wszystkim w budownictwie mieszkalnym jest kwestia
dodatkowego bezpieczeństwa. Rolety działają zniechęcająco na potencjalnego włamywacza i
stanowią dodatkową barierę. Aby jednak można było mówić o rozwiązaniu antywłamaniowym, musi
ono posiadać odpowiednie zabezpieczenia.– Aluprof jako pierwszy polski systemodawca
zaprojektował innowacyjny system rolet antywłamaniowych, który w wyniku specjalistycznych badań
wykonanych w akredytowanym laboratorium badawczym, otrzymał klasę RC3 odporności na



włamanie. Skuteczne zabezpieczenie gwarantują tutaj m.in.: wzmocniona konstrukcja prowadnic,
która nie pozwala na odgięcie oraz wyciągnięcie profili roletowych oraz specjalne wzmocnienie w
listwie dolnej, zapewniające dużą sztywność i stabilność pancerza. Ponadto odpowiednio mocna i
wytrzymała konstrukcja kurtyny rolety zapobiega jej uszkodzeniu podczas uderzenia. Z kolei
mechanizm zapadkowy, zamontowany w dolnej części rolety, zapobiega podniesieniu zamkniętej
kurtyny, co gwarantuje skuteczne zabezpieczenie – zapewnia Sabina Gustof z Aluprof.

Dodatkowe korzyści – wygoda i zdalne sterowanie
Decydując się na montaż rolet zewnętrznych, warto pomyśle również nad doborem odpowiedniego
sterowania. – Wszystko zależy od potrzeb użytkowników. Rolety w systemach Aluprof można
obsługiwać ręcznie, poprzez napęd elektryczny za pomocą nadajnika naściennego lub pilota. Postęp
technologiczny sprawił, że zarządzanie roletami może odbywać się również dzięki zastosowaniu
sterowania inteligentnego za pośrednictwem komputera, tabletu czy smartfona. Dzięki temu
przebywając w dowolnym miejscu – w pracy, na wycieczce czy zagranicznym urlopie – za pomocą
jednej aplikacji możemy zarządzać roletami w całym domu. To ogromna wygoda – podkreśla ekspert.

Po drugie – moskitiera dla ochrony i spokojnego snu
Kiedy nie zamykamy rolety (np. w pochmurne dni lub nocą) i mamy otwarte okno, moskitiera staje
się niezastąpioną barierą ochronną. Chroni nas skutecznie od wiosny do jesieni – głównie przed
insektami i różnego rodzaju owadami. Co istotne, produkty te stanowią również skuteczne
zabezpieczenie przed zanieczyszczeniami pochodzącymi z zewnątrz, przy równoczesnym
zapewnieniu dostępu do światła dziennego i dopływu świeżego powietrza.- Poza moskitierą
zintegrowaną w rolecie, w ofercie Aluprof można znaleźć również inne rozwiązania moskitier
niezależnych, które mogą być instalowane na każdym etapie inwestycji, pod warunkiem spełnienia
kryteriów montażowych. Na przykład moskitiera otwierana MRO znakomicie sprawdzi się w
przypadku drzwi balkonowych. W pomieszczeniach, w których potrzebujemy regularnej ochrony, jak
np. sypialnia, łazienka czy pokój dziecięcy, dobrym rozwiązaniem jest moskitiera ramkowa stała MRS.
Z kolei w kuchni sprawdzi się moskitiera zwijana MZN, której zaletą jest możliwość zamykania i
otwierania w dowolnej chwili. Docenią to na pewno mamy, chcące kontrolować bezpieczeństwo
swojego dziecka przebywającego na podwórku. Z myślą o ochronie poddaszy opracowaliśmy także
system moskitery MZH, która dzięki zastosowaniu specjalnego zaczepu hakowego, sprawdza się w
przypadku montażu na oknach dachowych. Najnowszą propozycją Aluprof jest moskitiera plisowana
MPH, która została zaprojektowana przede wszystkim z myślą o zapewnianiu oszczędności miejsca,
pozwalając na optymalne wykorzystanie powierzchni – Sabina Gustof z Aluprof.
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