
Redőny · napvédelem · Kapu · Szúnyogháló  

▪	Energiatakarékosság	az	építkezéshez	és	felújításhoz
▪	Minőségi	termékek	hosszú	élettartamú,	korrózióálló	alumíniumból,			
			Made	in	Germany
▪	Biztonság	a	rejtett	ütköző	és	feltolásgátló	által
▪	Komfort	a	motoros	vezérlésnek	köszönhetően

Redőnyrendszerek
Külső-	és	vakolható	tokos	megoldások



2 | a KülSőtoKoS RedőnyöK előnyei

Az	ALUKON-	Redőny	rendszerek	dekorativitást,	eleganciát	és	kifejezett	funkcionalitást	
képviselnek.	Otthona	kialakításához	kölcsönözzön	némi	kellemességet	is,	mint	betekin-
tés-,	nap-,	időjárás	elleni	védelem,	hőszigetelés	és	biztonság.	Az	ALUKON-külsőtokos	
redőnyök	kiválóan	alkalmasak	építkezés	esetében,	csakúgy	mint	az	igényes	renoválás-
nál,	és	gond	nélkül	beépíthetőek	a	speciális	árnyékolók	is,	mint	zsaluzia,	s_onro®	vagy	
ZipTex.

Hogy	látható	redőny	berendezés	vagy	vakolható	verzió,	a	különböző	formák,	színek	és	
kivitelezések	nagy	választéka	ugyanúgy	határtalan	kivitelezési	perspektívák	kapuját		
nyitja	meg.	

A	külsőtokos	redőnyök	előnyei
Homlokzatunk	külsőtokos	rendszerrel	való	kreatív	kialakítása
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Redőnyök miért az aluKon-tól?

▪	 	Betekintés elleni védelem: nagyobb	privátszféra	saját	otthonunkban
▪	 	energiatakarékosság: a	hőszigetelésnek	köszönhetően	energiát	és	fűtési	költséget	spórol
▪	 	Betörés elleni védelem: egy	kiegészítő	akadály	az	Ön	biztonságáért,	amely	elűzi	a	betolakodót
▪	 	napvédelem: kellemesen	hűvös	és	árnyék	a	meleg	nyári	napokon
▪	 	időjárás elleni védelem: védelem	a	jégeső-	és	áramszünet	esetén
▪	 	hanszigetelés: zajszennyezés	csökkentése
▪	 	Szúnyogháló: minden	redőnytokba	integrálható,	amely	minden	kis	bosszantó	rovart	távol	tart
▪	 	Stabilitás: a	tokok	és	profilok	korrózióálló	alumíniumból	-	stabilitás,	hosszú	élettartam,	kevés	
karbantartási	igény	és	újrahasznosíthatóság

▪	 	Kényelmes kezelés: határok	nélkül	-	mindegy,	hogy	egyszerű	gurtni	vagy	zsinóros	működtetés,	
hajtókar	mechanikus	vagy	kényelmes	elektromos	meghajtás. 

a redőnyök sokat kínálnak! Betekintés-, nap-, időjárás elleni védelem, 

hőszigetelés és biztonság. 

egy távirányítóval teljes kényelmet élvezhet, akár a kanapéjáról is. 

 

az ablak a ház szeme. a színben hozzáillő külsőtokos redőnnyel ablaka 

máris extrém lesz. hogy a színezés árnyalatnyi vagy tudatos kontraszt, ezt 

ön dönti el.   



4 | homloKzaBta integRált megoldáSoK

A	vakolható	redőnytok	teljesen	ideális	megoldás	építkezésnél.	A	redőnytokok	a		
homlokzatba	láthatatlanul	integráltak.	A	mi	SuperTherm	R²-őnk	használatával		
optimális	hőszigetelési	megoldás	lehetséges.	Energiatakarékosság	és	kényelem	–		
egy	sikeres	kombináció	az	ALUKON	vakolható	tokos	redőnyökkel.	A	betörésvédelmen	
és	hőszigetelésen	kívül,	az	ALUKON	vakolható	tokos	redőnyők	integrált	szúnyogháló-
val	is	alkalmazhatóak.	

Homlokzatba	integrált	megoldások
Vakolható	tokos	redőnyeink	–	láthatatlanok	és	mégis	ott	vannak
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Az	ALUKON	Redőnyök	sok	előnyt	kínálnak,	mint	biztonság	és	hőszigetelés.		
Élvezze	teljesen	gondtalanul	a	napokat	az	ALUKON-termékpalettájával.

az aluKon vakolható tokos redőny előnyei

▪	 	Az	ablak	előtt	a	homlokzaton	keresztül	nincs	hideghíd
▪	 	A	szerelési	rekesz	kívül	helyezkedik	el,	így	a	szervíz	–	és	a	javítási	munkák	
gyorsan	és	tisztán	elvégezhetőek

▪	 	Magas	hő-	és	hanszigetelés,	mint	a	hagyományos	építési-,	és	felsőtokoknál
▪	 	A	homlokzat	kivitelezéshez	optimálisan	illeszthető
▪	 	Minden	redőnytokba	integrálható	szúnyogháló,	így	távol	tarthatóak	a	
nemkívánatos	betolakodók



6 | toKfoRma

Minden	tokformába	integ-
rálható	szúnyogháló		
kiegészítésként

Minden	tokforma	kom-
binálható	különböző	árnyé-
koló	kiegészítőkkel
	

extrudált tokok  

Formastabil,	minőségi	redőnytokok	extrudált	alumíniumból,	mely	stabil,	hosszú	
élettartamú	és	kevés	karbantartást	igényel.	Az	extrudált	rekesszel	az	exkluzív	prog-	
ramunk	egy	különösen	széleskörű	redőny	konstrukciót	és	a	megszokottól	eltérő	
megoldásokat	kínál.	
Az	ALUKON-külsőtokos	rendszer	azonosítható	a	modern	szín-	és	formakialakí-
tással.	Minden	RAL-színben,	valamint	eloxált	kivitelezésben	-	mint	a	kiválasztott	
struktúrszín	-	elérhető.

egyenes 45o os ferdeség 20o os ferdeség – 
szerelés alul

valamennyi aluKon külsőtok egy zsanércsatla-

kozással van felszerelve.  

a kívül fekvő szerelési rekesz a szervíz- és javítási 

munkák gyors és tiszta levezetését garantálják. 

Extrudált	vagy	hajlított	tokok
	

1

1
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negyedkör Kerek vakolható 20o -os ferdeség

vakolható egyenes

hajlított tokok 

A	hajlított	alumíniumrekeszből	készült	redőnytokok	nemcsak	jól	néznek	ki,		
de	széles	formaválasztékkal	is	rendelkeznek,	mely	időjárásálló	és	hosszú		
élettartamot	kínál.	
Az	ALUKON	külsőtokos	rendszert	a	modern	szín	és	forma	kialakítás	jellemzi.		
Minden	RAL-színben,	illetve	kiválasztott	struktúrlakkszínben	elérhető.	

1



8 | KiegéSzítőK

Az	ALUKON	rendelkezik	a	megfelelő	kiegészítővel.	A	minőségi	alumíniumból	készült	
redőnyprofilok	magas	formastabilitással	rendelkeznek,	melynek	köszönhetően	külö-
nösen	ellenállnak	az	időjárás	viszonttagságainak.	Így	azok	dekoratívak	és	elegánsak,	
hőszigeteltek	illetve	betörés	védettek,	és	széleskörű	kényelmet	kínálnak,	úgy	mint	
fényszabályozás,	betekintés-,	fény	és	időjárás	elleni	védelem!	

A	kiegészítőkkel	elegáns	ablaka
A	homlokzat	redőnnyel	kialakítva

az aluKon profilok  

Az	ALUKON	redőnypáncél	olyan	sokoldalú,	amilyennek	Ön	
szeretné.	A	kicsi	ablakok	egyszerű	PVC	üvegprofiljától,	a	
hajlított,	vastag	festék	bevonatú,	PVR	habbal	töltött	alu-
minium	kiegészítőkön	keresztül	az	extrudált	aluminium	
profilig,	minden	RAL	színnel	bevonható,	egyszerűen	min-
den	lehetséges.	
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Az	ALUKON	zsaluzia	külsőtokos	megoldása	feltűnik	a	hom-
lokzatban.	Egyszerűen,	akár	utólag	is	beszerelhető,	amely	
teljesen	alkalmas	a	kívánsága	szerinti	fény	és	árnyék	arány	
elérésére.			

az aluKon-zsaluzia előnyei

▪	 	Szabályozható	fényviszonyok	az	állítható	lamelláknak	köszönhetően
▪	 	Nap-,	fény-	és	hővédelem
▪	 	Kiváló	minőség	az	időjárásálló	aluminium	lamelláknak	köszönhetően
▪	 	A	fényrekesz	és	vezetősín	az	összes	RAL	színben	lehetséges

Az	ALUKON	zsaluzia	visszatükrözi	a	napsugarat	vagy	olyan	mennyiségben	engedi	be	
helyiségébe,	ahogy	azt	Ön	szeretné.	A	lamellák	minden	szögben	állíthatóak	és	így	
biztosítják	Önnek	a	megfelelő	fényviszonyokat	otthonába.	

Ablaka	elegáns	lesz	zsaluziával
Homlokzat	zsaluziával	kialakítva



10 | KiegéSzítőK

Az	ALUKON	széles	és	dekoratív	termékpalettát	kínál	Önnek	az	árnyékolás	megol-
dására.	Használja	ki	homlokzata	kialakításához	a	rendelkezésre	álló	szín-	és	anyag-
választékot	minden	funckiójával.				

Ablaka	elegáns
A	homlokzat	ZipTexszel,	s_onro®	-val	vagy	ZsaluRoll-lal	kialakítva

a zsaluRoll a redőny- és a nyitott zsaluzia funkcióinak kombinációja

a zsaluRoll kombinálható a klasszikus 
redőnyprofillal. 
A	ZsaluRoll	az	innovatív	zsaluzia	funkcióival	napvé-
delmet	és	gondtalan	kilátást	biztosít.	A	nagy	fény-	és	
szellőzőnyílásoknak	köszönhetően	a	közvetett	napfény	és	
a	friss	levegő	garantált	helyiségében.	A	ZsaluRoll	opci-
onálisan	szúnyoghálóval	is	integrálható.	

aluKon-ziptex rendszer – természetes és áttetsző

A		minden	oldalról	rögzített	textil	drapéria	extrém	magas	
szélállóképességgel	rendelkezik.	Ezzel	a	technikával	ha-
talmas	elemek	valósíthatóak	meg.	Ezenkívül	tökéletesen	
alkalmas	sötétítésre	és	egyidejűleg	védelmet	nyújt	a	ro-
varok	ellen	is.	

aluKon-ziptex, a textil drapéria

s_onro® 

 s_onro® -	a minőség és design beteljesedése 

Hajlított,	duplafalú	alumíniumból	készült	napvédelem	és	
redőnykiegészítő	a	magas	stabilitásért.	Átláthatóság	és	
szellőztethetőség	nyitott	állapotban,	árnéykolás	csukott	
állapotban.
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Kényelmes	működtetés	kapcsolóval	vagy	távirányítóval.	Egy	speciális	redőny	
kiegészítőkkel,	mint	integrált	akadályérzékelő,	feltolásgátló,	acélbetéttel	
megerősített	záróléc	és	betörést	akadályozó	vezetősín	takaró	gondoskodik	az		
Ön	biztonságáról.

Biztonsági	redőny
Biztonságos	kényelem	funkciókkal

az aluKon biztonsági 
redőnyök előnyei

▪	 	Stabil	és	biztos	a	kemény	hab-
bal	töltött	profillal	a	duplafalú	
redőnydrapéria	által

▪	 	Automatikus	zárás	és	feltolásgátló
▪	 	Megerősített	záróléc	acélbetéttel
▪	 	Korrózióálló,	ezért	hosszú	élett-
artamú

▪	 	Nagy	választék	a	különböző	
profilokhoz	és	formamegoldá-
sokhoz

▪	 	Kiegészítő	hő-	és	zajszigetelés



12 | feRde Redőny

Az	ALUKON	ferde	redőny	az	asszimetrikus	ablakokra	kiválóan	alkalmas.	

A	homlokzat	összképébe	harmónikusan	beilleszthető,	így	akár	felújításról,	akár	építkezésről	van	
szó,	könnyedén	alkalmazható.

Ferde	redőny
Homlokzat	külsőtokos	rendszerrel	kreatívan
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az opcionálisan elérhető mvp vezetősín szélesítővel a tokok 

és vezetősínek oldalt zárhatóak. Különleges építési utó-

munkálatok nem szükségesek. a redőny textil kiegészítők 

külön is kialakíthatóak fényrekeszekkel szellőztetés és  

fényszabályozás céljából. 



14 | motoRizáláS

formaroll

nyerjen komfortot magának 

Az	árnyékoló	berendezések	motorizálása	mindig	komforttal	
jár.	Mindegy,	hogy	a	motorizálás	házépítéshez	lett-e	tervez-
ve,	vagy	utólagosan	felújításhoz.	A	modern	rádióvezérlés	
esetében	nincs	szükség	kiegészítő	vezérlőkre.	

Motorizálás	–	gyorsan,	egyszerűen
Az	elektromotorok	gondoskodnak	arról,	hogy	az	ALUKON	árnyékolók	teljesen	
egyszerűen	egy	gombnyomással	vagy	automatikusan	működtethetőek	legyenek.		
Ezek	láthatatlanul	a	redőnybe	vannak	elrejtve,	teljesen	hangtalanul	és	precízen		
dolgoznak,	és	még	karbantartást	sem	igényelnek.	A	motorok	szenzorral,	
időkapcsolóval,	egy	könnyű	érintéssel	vagy	távirányítóval	kezelhetőek.		
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Kiállító rendszerek 

acéltakaró sapkák – pórszórva lehetségesek aluKon-Solar redőny – az érdekes alternatíva

Belső- vagy külső sarkak heggesztett kivitelezésben

Mindegy,	milyen	követelései	vannak	felénk,	mi	megtaláljuk	a	megfelelő	megol-
dást.	Majdnem	minden	színvariáció	szállítható,	és	mindez	struktúrlakk,	fényes,	
matt	vagy	eloxált	kivitelezésben.	A	külső-	és	belső	heggesztett	sarkak,	az	egyedü-
lálló	ALUKON-stoppolóval	ellátott	integrált	szúnyogháló,	vagy	a	mediterrán	 	
hangulatot	keltő	rendszerek	mind	egytől	egyig	egyszerűen	megvalósíthatóak	az		
ALUKON	rendszerekkel.	

„Ez	nem	megy“	–	ilyet	mi	nem	mondunk	az	ALUKON-nál!	Főleg	akkor	nem,	amikor	
otthona	árnyékolásáról	van	szó!	Különleges	konstrukciók,	individuális	kivitelezés	
mindig	lehetséges.	Egyszerűen	csak	szóljon	nekünk!

Különleges	megoldás	az	ALUKON-tól	
Az	ALUKON	mindenhez	megoldást	kínál

Különleges megoldások az aluKon-nál

▪	 	Belső-	vagy	külső	sarkak	a	heggesztett	kivitelezésben
▪	 	Majdnem	minden	színvariáns	szállítható
▪	 	Integrált	szúnyogháló	a	szúnyogblokkolóval,	klikk-klakk	és	fékrendszer
▪	 	Mechanikusan	működtethető	kiállítórendszer



aluKon gmbh & Co. Kg 
Münchberger	Straße	31		
D-95176	Konradsreuth		

Telefon:	 +49	(0) 92 92	950-0		
Telefax:	 +49	(0) 92 92	950-290		
E-Mail:	 info@alukon.com		
Internet:	www.alukon.com
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tanácsadás, tervezés, értékesítés és Szerelés. minden egy kézből.


