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ADAPTAÈNÍ
se systémem Moskito

n

MODERNÍ VZHLED

n

ZVUKOVÁ IZOLACE

n

TEPELNÁ IZOLACE

n

OCHRANA PROTI HMYZU
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SNADNÁ ÚDRBA A SERVIS

Technická schválení, osvìdèení, certifikáty

www.aluprof.eu

Sídlo firmy a výrobní závod v Bielsku Biale
ul. Warszawska 153, 43-300 Bielsko Bia³a, Polska
tel. +48 33 81 95 300, fax +48 33 82 20 512
Výrobní závod v Opole
Ul. Gos³awicka 3, 45-446 Opole, Polska
tel. +48 77 40 00 000, fax +48 77 40 00 006
e-mail: aluprof@aluprof.eu
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ADAPTAÈNÍ SYSTÉM
Je urèen pro montá do ji hotových
staveb. Roleta je navinuta do hliníkového
boxu umístìném na stìnì nebo v okením
èi dveøním otvoru. Krycí box se díky svému
designu zároveò stává dekorativním
prvkem a nenápadnou souèástí budovy.
Pro tento typ rolet nabízíme 2 druhy krycích
boxù STANDARD a OVÁL, které splòují
vysoké architektonické nároky a nabízí
moderní a funkèní øeení.
Díky promylené konstrukci a vybraným
materiálùm jsou tyto výrobky úèinnou
ochranou pøed nezvanými hosty. Venkovní

domova získává dalí ochranu a zároveò

rolety zaruèují dokonalou tepelnou izolaci

zvyuje komfort a bezpeènost.

- v zimì vám sníí náklady na topení a
v létì jistì oceníte pøijemný chládek

Nabízíme iroký sortiment profilù, stejnì

v místnostech. Firma ALUPROF v souladu

jako mnoho optimálních øeení manipulace

s novými trendy v oblasti stínicí techniky

s roletami. V naí nabídce naleznete ruèní

vychází vstøíc pøáním mnoha svých

ovládání, polo-automatické mechanismy a

zákazníkù a pøichází na trh s novým

pohony, elektrické systémy a kontroly, které

výrobkem. Jedná se o venkovní roletu, do

umoòují pohodlné ovládání rolet.

ní je integrována rolovací sí proti hmyzu.
Tento systém v sobì spojuje stínicí

Bohatá kála barev rolet oiví jakoukoli

vlastnosti hliníkové rolety s ochranou

budovu a fasádì dodá atraktivitu.

interiéru proti dotìrnému hmyzu. Vodící

Pouíváné barvy jsou odolné proti otìru a

lita umoòuje uívání rolety a sítì proti

nepodléhají pùsobení vlivù zneèitìného

hmyzu nezávisle na sobì. Interiér vaeho

prostøedí a i po letech zùstanou stejnì

výrazné. Výroba profilù profily na plnì
automatickych linkách a peèlivý výbìr
materiálù garantují stálou a nemìnnou
kvalitu vech komponentù. Profily jsou
velmi odolné proti atmosférickým vlivùm a
nevyadují èasté èitìní. Tyto profily patøí
mezi ekologicky èisté výrobky. Pøísná
kontrola jakosti v kadé etapì výroby jsou
zárukou, e zakoupené rolety budou pro
vás dobrou investicí na mnoho let.

www.aluprof.eu

