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Systemy adaptacyjne SK, SKP, SKO i SKO-P 
Systemy SK, SKP, SKO i SKO-P to rozwiązania wchodzące w skład rodziny rolet adapta-

cyjnych dedykowanych głównie do budownictwa już istniejącego. Z uwagi na fakt, że 

produkty te nie stanowią integralnej części okna i nie wymagają specjalnych przygoto-

wań pod montaż, mogą być instalowane w dowolnym momencie. Przemyślana kon-

strukcja tych rozwiązań oraz ich owalny kształt sprawia, że bardzo często są wybierane 

w przypadku montażu ściennego, stanowiąc przy tym doskonały element dekoracyjny. 

Systemy podtynkowe SP i SP-E
Systemy podtynkowe SP oraz SP-E przeznaczone są do stosowania przede 

wszystkim w nowo wznoszonych budynkach, ale także w obiektach już istnie-

jących po dokonaniu niezbędnych zmian w obrębie nadproża. Systemy SP oraz 

SP-E zapewniają doskonałą izolację termiczną i akustyczną, ponieważ nie inge-

rują w konstrukcję okna, drzwi i nadproża, nie naruszając tym samym bilansu 

energetycznego. 

System nadstawny SKT OPOTERM 
Rolety w systemie SKT OPOTERM mogą być zastosowane zarówno w nowo wzno-

szonych obiektach, jak również podczas modernizacji budynków już istniejących. 

Jest to produkt bardzo uniwersalny i wszechstronny, umożliwiający montaż bez 

zabudowy, z zabudową częściową bądź całkowitą, gdyż czoło skrzynki jest jedno-

cześnie podkładem pod dowolny materiał wykończeniowy (np. styropian, tynk, 

klinkier etc.), dzięki czemu pozostaje ona niezauważalnym elementem fasady. 

System rolet antywłamaniowych w klasie RC3
Jest to system skierowany do osób, dla których istotne znaczenie ma zapewnienie 

najbliższym bezpieczeństwa. W tego typu produktach poszczególne elementy, m. in.: 

prowadnice, posiadają specjalne wzmocnienie, co uniemożliwia odgięcie oraz wy-

ciągnięcie profili roletowych, mechanizm zapadkowy zamontowany w dolnej części 

rolety zapobiega podniesieniu zamkniętej kurtyny, a dodatkowo odpowiednio 

mocna konstrukcja kurtyny rolety zapobiega jej uszkodzeniu podczas uderzenia. 

Moskitiera zwijana niezależnie MZN 
System moskitiery zwijanej MZN to doskonałe i niezwykle szczelne rozwiązanie zabez-

pieczające wnętrze przed obecnością insektów z możliwością zamykania i otwierania 

w dowolnej chwili. Konstrukcja moskitiery zapewnia trwałość i wytrzymałość przez 

wiele lat użytkowania. Dzięki zastosowaniu specjalnego zaczepu mamy możliwość 

regulacji wysokości domknięcia siatki. Dodatkowo istnieje możliwość zastosowania 

hamulca, co pozwala na delikatne i bezszelestne domknięcie listwy dolnej do skrzynki. 

Moskitiera ramkowa otwierana MRO 
System moskitiery ramkowej otwieranej doskonale zabezpiecza wnętrze pomiesz-

czeń przed dostępem owadów jednocześnie idealnie współpracując z drzwiami 

balkonowymi. Profil ramy moskitiery posiada zaokrąglony, nowoczesny kształt, 

który doskonale komponuje się z obecnie stosowanymi ramami okiennymi. Rama 

moskitiery łączona jest za pomocą narożników wewnętrznych aluminiowych, co 

w znaczny sposób usztywnia całą konstrukcję. 

Moskitiera ramkowa przesuwna MRP 
System moskitiery ramkowej przesuwnej ma zastosowanie w dużych, przeszklo-

nych wnękach balkonów, tarasów oraz ogrodów zimowych. Skrzydło moskitiery 

przesuwa się pomiędzy górną, a dolną szyną jezdną. W dolnej części zastosowana 

jest rolka jezdna z mechanizmem, umożliwiającym płynną regulację kąta pochy-

lenia każdego ze skrzydeł. Dodatkowe wzmocnienie, montowane poprzez połą-

czenie zatrzaskowe, umożliwia wykonanie ramy skrzydła o większych gabarytach. 

Brama zwijana garażowa BGR 
Bramy zwijane to idealne rozwiązanie zarówno do garaży będących w trakcie 

budowy jak i w już istniejących budynkach. W zależności od gabarytów oraz wa-

runków zabudowy istnieje możliwość zamontowania bramy garażowej na konso-

lach oraz w skrzynce. Profile bramowe to przede wszystkim profile wypełnione 

pianką, wykonane z wysokogatunkowej blachy aluminiowej posiadające dwuwar-

stwowe powłoki lakiernicze w systemie PU/PA. 

System okiennic MB-SUNSHADES 
Okiennice MB-SUNSHADES zapewniają doskonałą ochronę przed zbyt mocnym nasło-

necznieniem pomieszczeń, a ich zastosowanie nadaje elewacji charakterystycznego 

wyglądu. Konstrukcja składa się ze skrzydła wypełnionego skośnie ułożonymi lamela-

mi lub panelami. Dzięki temu, że jej elementy wykonano z aluminium są bardzo od-

porne na działanie warunków atmosferycznych i przez wiele lat nie wymagają żadnych 

prac renowacyjnych, co odróżnia je od konstrukcji zbudowanych z PCV bądź drewna. 
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