
REDŐNYÖK ÉS K APUK AZ ALUKON-TÓL

 A redőnytok hőszigetelése felújítható az utólag is  
 beszerelhető kiváló hőszigetelésű Neopor alakza- 
 tokkal

 Hatékonyan csökkenti az energiaveszteséget az   
 energetikai gyenge pontok megszüntetésével

 A különböző méretű távtartók segítségével optimá- 
 lisan alkalmazható változó tekercsátmérőkhöz

 A heveder kivezetésének szigetelése egy kettős   
 kefével ellátott tömítő kerettel kerül megoldásra









EINFACHE
MONTAGE

EasyTherm
Az ALUKON –  
megoldás redőnytokok 
felújítására

EGYSZERŰ
SZERELÉS



Beratung, Planung, Verkauf und Montage. Alles aus einer Hand.
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Termékleírás
Az új EasyTherm rendszer 

Így vannak beépítve a régi 
redőnytokok. A hőhidak és 
a huzat jelentős energia-
veszteséget okoznak.

A hevederkivezetés is 
gyakori okozója lehet a 
hőveszteségnek. 
Akár óránként 2m3 
hideglevegő is bekerülhet 
a lakásba.

Egy kis beavatkozással a 
redőnytok felújítható és az 
energiaveszteséget lénye-
gesen csökkenteni lehet.

Kis alkatrész – nagy 
hatásfok. Az utólag is 
felszerelhető kefével 
ellátott keret akár 95%-
kal is csökkentheti a 
hevederátvezetőn 
beáramló hideg levegőt.

A hőtérkép 
egyértelműen mutatja: 
A régi, rosszul szigetelő 
redőnytok az épület 
leggyengébb pontja.

Megoldás a redőnytok  
gyors és olcsó felújítására:
EasyTherm az ALUKON 
modul rendszere

GYORSAN, OLcSóN, hATÉKONYAN
A régi, rosszul vagy egyáltalán nem szigetelő redőnytokok 
okozzák egy épületen a legnagyobb energiaveszteséget. A 
megfelelő intézkedéssel azonban ezek az energiavesztesé-
gek jelentősen csökkenthetők. A régi redőnytokba utólag is 
beszerelhető ALUKON EasyTherm szigetelő rendszer egyszerű és 
olcsó megoldást ad a probléma kezelésére. A Neopor szigetelő 
alakzatok a meglévő redőnytokba kerülnek beszerelésre, ahol 
a különböző méretű távtartók segítségével lehet beállítani a 
tekercsátmérő optimális méretét. A redőnyszerkezetben fellépő 
hőhidak ezáltal kiküszöbölhetőek, és a hangszigetelés is javul. 

A hevederkivezetőn fellépő huzat csökkentésére a 
legmegfelelőbb megoldás a két kefével ellátott heveder 
átvezető keret.

Különböző méretű 
távtartók szolgálnak az 
optimális tekercsátmérő 
kialakítására

Neopor alakzatok: 
a legjobb hőszigetelési 
érték eléréséhez

Szaktanácsadás, tervezés, értékesítés és szerelés. Mindent egy kézből.


