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Dzi ki przemy lanej konstrukcji i odpowied-

nio dobranym surowcom, rolety stanowi  sku-

teczn  ochron  przed nieproszonymi go mi. 

Ponadto stanowi  doskona  izolacj  termicz-

n . Pozwalaj  obni y  znacznie koszty ogrze-

wania zim , latem natomiast zapewniaj  przy-

jemny ch ód oraz pó mrok. Rolety systemu 

Aluprof dzi ki swemu estetycznemu wygl do-

wi s  dobrym rozwi zaniem zarówno w domu, 

biurowcu jak i w obiekcie zabytkowym.

Rolety s  praktyczne – umo liwiaj  zaosz-

cz dzenie nawet 40 proc. energii. Przy prawie 

pó rocznym sezonie grzewczym ma to ogrom-

ne znaczenie. Dzieje si  tak dlatego, e gdy ro-

leta jest opuszczona, pomi dzy ni  a oknem 

powstaje specjalna poduszka powietrzna b -

d ca doskona  izolacj . Kiedy z kolei jest za 

ciep o mo na je wykorzysta  do obni enia 

temperatury. Zaciemnienie pomieszczenia ro-

let , wyposa on  w piank  poliuteranow  pro-

wadzi do spadku temperatury nawet o 10°C.

Rolety zapewniaj  równie  ich u ytkowni-

kom spokój i intymno . Obni aj  nat enie 

ha asu nawet o 14 decybeli i s  skuteczn  za-

por  dla podgl daczy – nie wida  przez nie ni-

czego.

Dobra roleta potrafi te  odstraszy  z odzie-

ja i sprawi  mu k opot w przypadku w ama-

nia. Te najwy szej klasy wytrzymuj  20 mi-

nut agresji za pomoc  narz dzi o mocy 2 kW. 

Te s absze chroni  tylko przed solidnym kop-

ni ciem, czy manipulowaniem rubokr tem. 

Wszystkie rolety sklasyfikowane s  w szer-

szych klasach: od r1 od r6 (czym wy sza kla-

sa, tym s  lepsze je li chodzi o zapewnienie 

ochrony).

Produkowane s  dwa rodzaje rolet: plasti-

kowe i aluminiowe. Aluminiowe s  sztywniej-

sze, lepiej znosz  obci enia wywo ane wia-

trem i skuteczniej ocieplaj  pomieszczenie. 

Coraz cz ciej zewn trzne rolety przejmuj

funkcje okiennic.

Systemy rolet:

 System podtynkowy INTEGRO – sys-

tem do zastosowania przede wszystkim 

w nowo wznoszonych budynkach, ale tak-

e w obiektach ju  istniej cych (po dokona-

niu niezb dnych zmian w obr bie nadpro a. 

Elementy podtynkowe systemu INTEGRO, 

poniewa  nie ingeruj  w konstrukcj  okna, 

drzwi i nadpro a, nie naruszaj  ich w a ci-

wo ci izolacyjnych oraz bilansu energetycz-

nego budynku. Stanowi  zatem doskona

izolacj  termiczn  i akustyczn .

INTEGRO to system mo liwy do zasto-

sowania równie  w istniej cym budownic-

twie w trakcie modernizacji lub przy wy-

mianie okien. Elastyczno  zastosowa  tego 

systemu dodatkowo podkre la fakt, e role-

ty INTEGRO oferowane s  w szerokiej gamie 

kolorystycznej, co pozwala na dopasowanie 

do ka dej elewacji.

 System adaptacyjny SK – przeznaczo-

ny do stosowania w istniej cych budyn-

kach. Roleta zwijana jest do skrzynki alu-

miniowej umieszczonej na cianie lub 

w o cie y. Skrzynka jest wówczas elemen-

tem dekoracyjnym i jest dopasowana do wy-

gl du budynku. W systemie tym oferujemy 

do wyboru dwa rodzaje skrzynek: skrzyn-

ki w systemie SK 45 i okr g e w systemie 

Owal. 

 System nadpro owy SKN – jest stoso-

wany w nowo wznoszonych budynkach. 

Oferowane skrzynki SKN s  gotowymi ele-

mentami budowlanymi do wykorzysta-

nia przez architektów i przedsi biorstwa 

budowlane. Dzi ki specjalnej technolo-

gii i zastosowaniu „twardego styropianu” 

(zapewnia zadowalaj cy stopie  izolacji ter-

micznej) oraz odpowiednio dobrany no nik 

tynku gwarantuje bezproblemowe wyko -

czenie elewacji budynku. 

Szerzej na temat oferty rolet i bram

na nowo uruchomionym serwisie

www.dom.aluprof.eu.  Strona ta jest jed-

nym  z narz dzi maj cych  na celu realiza-

cj  powsta ej w firmie strategii budowania 

marki Aluprof  w wiadomo ci klienta indy-

widualnego – potencjalnego nabywcy rolet 

i bram Aluprof.

Dom jest miejscem, w którym sp dzamy 

wi kszo  czasu naszego ycia. Z tego 

powodu warto zadba , by by  on miejscem 

szczególnym. Miejscem, w którym pragniemy czu  si  swobodnie, 

bezpiecznie, do którego z przyjemno ci  wracamy po trudach dnia 

wiedz c, e zawsze mo na znale  w nim spokój, azyl i harmoni .

Firma Aluprof jako wiod cy producent profili aluminiowych, chce pomóc 

stworzy  Pa stwu taki dom. W tym celu zosta  opracowany kompletny 

system rolet zewn trznych i bram gara owych.
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