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Az eredeti kerek,
nyílászáró elé
építhető redőny

Az új generáció
szériafelszerelésként
motorral

RONDO:

RONDO 2:

Ez a milliószor igazolt nyílászáró elé építhető
redőny az egész szakmát megváltoztatta.
A redőny kerek burkolólemeze szalagpréselt
alumíniumból készül, és igényes homlokzatok
kialakításához alkalmas új építésű házaknál
éppúgy, mint felújításoknál.
A külső felszerelésnek köszönhetően megakadályozható a hőhídakkialakulása, ezáltal
a redőnyrendszer megfelel a legszigorúbb
hővédelmi előírésoknak és az energiamegtakarításra vonatkozó követelményeknek.
A RONDO dupla falú ALUMINO redőnyprofillal
vagy műanyagprofillal szállítható.
Igény esetén a redőny motoros meghajtással,
távirányítással, beépített szúnyoghálóval és
biztonsági csomaggal is rendelhető.

Az eredeti változat új generációja javított
technikával. Ez a multifunkcionális redőnyrendszer
sok új és megújított ötlettel várja Önt:
- a motoros meghajtás szériafelszerelés
- a testhangszigetelés szériafelszerelés
- ALUMINO redőny szériafelszerelés
- beépített szúnyogháló kívánság szerint
(akár utólag is felszerelhető)
- biztonsági csomag igény esetén
- Funky távirányítás kívánság szerint
- a tokon nem láthatók a szegecsek
A RONDO 2 természetesen a ROMA nyílászáró
elé építhető redőnyrendszereinek valamennyi
előnyével rendelkezik.

A ferde ablakok
megbízható
árnyékolója

Klasszikus nyílászáró
elé építhető redőny
minden célra

TRENDO:

PENTO:

A ferde redőny a nap, hő és betekintés
ellen nyújt hatékony védelmet a tető alatti
lakóterek számára is. Választhat a kerek
vagy a sarkos külső burkolat között.
A megbízható technika 10 és 45°közötti
hajlásszöget is megenged. A TRENDO
szériafelszerelésként ALUMINO
redőnypáncéllal és komfortos motoros
meghajtással rendelkezik.

Ez a nyílászáró elé építhető klasszikus sarkos forma új,
valamint felújításra szoruló redőnyök számára egyaránt
alkalmas.
A redőnyök különböző kivitelben állnak rendelkezésre.
A szalagpréselt, stabil alumíniumból készülő rendszerek a
PENTO-SR, és PENTO-AR, valamint a könnyebb, ívesre
formált változat az ún. PENTO-KRrendszer.
Valamennyi rendszer duplafalú alumínium redőnyprofillal,
műanyagprofillal és egyszerű egyfalú alumínium profillal is
szállítható.

Az építési oldal sajátosságainak
megfelelően a TRENDO különböző
redőnykombinációkat kínál akár
sarokillesztéssel, akár kiálló redőnyrésszel
is.

A nyílászáró elé
épített redőny, amely
nem látható
INTEGO:
Színek
Valamennyi Roma által gyártott, nyílászáró
elé szerelhető redőnytok, vezetősín, záróléc
és palást, tehát a komplett termék szinte
minden kívánság szerinti színben kapható.

Amennyiben Ön a nyílászáró elé építhető
redőny előnyeit ki szeretné használni, de a
homlokzat kialakítása nem teszi lehetővé
látható építőelem felhasználását, úgy
válassza egyszerűen az INTEGO-t. A
rendszer eltűnik a vakolat vagy a
homlokzattakaró alatt, és a belső tér, vagy
a homlokzat károsítása nélkül a külső
szerelőfedélen keresztül szerelhető.

A nyílászáróra
építhető redőnyök
csúcskategóriája

KARO:
A KARO egy újonnan kifejlesztett nyílászáróra építhető redőnyrendszer, amelynek
tervezésénél fontos szempont volt a sokoldalú alkalmazhatóság.
A hagyományos vakolathordó rendszer
valamennyi, a kereskedelmi forgalomban
kapható ablakhoz illeszthető. A beépített
szúnyogháló, illetve a belülről hátra vagy
lefelé nyíló szerelőnyílás, valamint az
alumínium és műanyagprofilok
sokszínűsége minden felmerülő igényt
kielégít.
A KARO rendszer komplett egységként az
ablakra szerelten kerül szállításra.
Mindez:
- időmegtakarítást jelent, mert a szakműhelyek az ablakot a redőnnyel együtt,
egyidőben szerelik be
- egyszerű, modern kivitelezhetőség még
párkány nélküli ablakoknál is
- igényes rendszer, ami minden ablakhoz
alkalmazható, és színben is illeszthető a
nyílászáróhoz.

ALUMÍNIUM
GARÁZSKAPUK
Szériafelszerelésként motoros meghajtással

A ROMA alumínium garázskapui kétféle
vátozatban kaphatók.
Ezek a födém aláfutó Silento kapuk
valamint a gördülőkapuk, amelyeknél a
kapupáncél zárt alumíniumtokban fut.
A kapuk új építésű házaknál, valamint
felújítások esetén is beépíthetők.
A modern meghajtás, az innovatív
biztonságtechnika, a távirányítás, a színes
kivitelezésés, a rozsdamentes alumínium
alapanyag az építtető számára kiemelkedő
beruházási biztonságot garantál.

Legmagasabb
komfortfokozat
motoros
meghajtással
és távirányítással
A jövő a motorizálásé.
Emiatt a TRENDO rendszereket
szériatartozékként motorral szereljük fel.
A ROMA funky távvezérlése még több
kényelmet kínál, ezáltal a redőnyök akár
a karosszékből vagy az ágyból is
működtethetők.
További felszerelésként olyan vezérlések
is alkalmazhatók mint az időkapcsoló óra
vagy a fényérzékelő, amik akkor is
automatikusan működtetik a redőnyt, ha
Ön nincs otthon.

ALUMINO - redőny,
hosszútávú védelem
szériafelszerelésként
ALUMINO redőnyprofil
Ív alakúra formált alumínium profil
freonmentes poliuretánhabbal
szigetelve, és vastagon lakkozva.
Szellőző- és réslamellával, vagy
anélkül.
Standard színek: szürke, fehér,
ezüst, bézs, elefántcsont, sarotti,
világos fa, mohazöld, bíborvörös,
azúrkék, nárcisz-sárga, krémfehér,
sötét fa, fenyőzöld.
* a 44 mm ill. 55 mm borítófelületekhez nincs
A színektől való eltérés a nyomdatechnika
függvénye.

A ROMA nyílászáró
elé építhető redőnyei
a következő előnyöket
kínálják Önnek:
Biztonság
A zárt redőny a betörő számára plusz
és időigényes akadályt jelent.

Hővédelem
A redőny az ablak elé kerül
felszerelésre. Ezáltal nem keletkezik
hőhíd, mint más redőnyök esetében.

Kialakítás
Az Ön ízlése határozza meg. Szinte
valamennyi redőnyrendszernél óriási
színválasztékból rendelhet.

Kérje tőlünk az eredeti színmintákat

Kényelem
A funkyval kényelmesen működtethetjük a redőnyt
akár az ágyból is.

Minden nyílászáró elé építhető redőny
motoros meghajtással is felszerelhető.
Igény esetén akár távirányítóval is.

Beruházás
Biztonsági csomag a nyílászáró
elé építhető redőnyökhöz

A Roma redőnyök nagy tisztaságú alumíniumból készülnek a lehető legnagyobb
beruházási biztonság érdekében.

Idő
Az alumínium redőnyöket sosem kell
átfesteni. Könnyen kezelhetők, és gyakorlatilag nem igényelnek karbantartást.

Németországban minden 2,5. percben
betörést követnek el.
A vagyonbiztosítók nyomozása szerint a
második helyen áll az ablakon keresztül
történő behatolás.
Ön ennek megakadályzására új Roma
redőnyét a nagyobb biztonság
érdekében biztonsági csomaggal is
megrendeheti .A redőny megfelelő
helyeit megerősítettük. Erre a duplafalú
ALUMINO profil a megfelelő, amely a
tengellyel mereven összekötött kezdőléc
miatt megakadályozzaa redőny
felfeszítését.

Színek
Valamennyi Roma által gyártott,
nyílászáró elé szerelhető redőnytok,
vezetősín, záróléc és palást, tehát a
komplett termék szinte minden
kívánság szerinti színben kapható.

A multifunkcionális Roma redőnyöket,
zsaluziákat és kapukat megtalálja
partnereinknél az ország egész területén.
Kérje viszonteladói listánkat, és tájékozódjon
termékeinkről az Ön lakhelyéhez legközelebb
található szakkereskedőnél.
Hívjon minket, szaktanáccsal bármikorszívesen
állunk rendelkezésére!

Az Ön viszonteladója:

