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A lamellák 127 mm szélesek, de már megtalálják a 89 mm-es változatot is, anyai 
tekintve az olasz Technollght impregnált poliészter, pamut és üvegszál al4 
szennytaszító anyagait használjuk. A lamellák alját úgynevezett nehezékkel láijuk 
amit zsinór fog össze. 
A különböző  mintázatú 11 féle anyag,. közel 75 szín közül yálogathatnak, garantál 
megtalálják irodájuk vagy lakásuk bútoraihoz vagy falához legjobban harmon$ 
színt. 
A gyöngylánc segítségével könnyen kezelhető, a beengedni kívánt fénymennyiség jó 
szabályozható a lamellák beállításával. Megrendelhet ő  motoros működtetéssel is. 
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Hasznos és dekoratív kiegészítői családi házak teraszainak, társasházi lakscIk I 
erkélyelnek vagy vendéglátó- és szállodaipari létesítmények kerthelyiségeiflel. 
Különböző  típusai igazodnak a megrendel ő  igényeihez és a beépítés 	 -- 
követelményekhez. 
BASIC típusú napellenzőink 
Különösen erős fémszerkezettel, horganyzott kivitel ű  acél zártszelvényre épülnek é•____________ 
osztrák Sattler ponyvából készülnek. 
A ponyva: minden textíliánk erős UV védelemmel gyártódik, víz és szennytaszítók,  
penészesedés - algásodásgátlók, valamint öntisztulók. Legfőbb jellemzőjük a hosszú  
élettartam, könnyű  kezelhetőség és a nagy színválaszték. B ő  színvilágának 
köszönhetően, ügyfeleink garantáltan megtalálják a környezetükhöz legjobban 
harmonizáló színt. A minőség rendkívül fontos számunkra, valamennyi anyagunk 
"Hightex Quallty" min ősítéssel rendelkezik, a legszigorúbb elvárásoknak Is magas 
fokon megfelelnek. 	 I  
Igény szerint több napellenz ő  típusból választhatnak, a kazettás változattóI a 
félkazettásig, valamint a BASIC napellenz őknek egy kisebb változatát a BASIC MINI 
típust is megtalálhatják, ami a legtökéletesebb árnyékoló p1. üvegfelületek elé, olyan 	Á4--- 
helyekre ahol kevésbé van kitéve az Időjárásnak. 

GARÁZSKAPUK 

A2ALUKON garázskapu rendszer felhasználási lehet őségei sokrétűek. 
A garázsajtó beépítését tekintve a kívánt méretben milliméter pontossággal készíthet ő  
el. 12 standard színben rendelhető  meg, valamint egyéni Igények szerint kiegészíthet ő  
polikarbonát ablakos, illetve szell őző  profilokkal. A T 77 garázsajtó profilból 55 m 
fesztávig akár egy duplagarázs lezárása is kivitelezhet ő. Ajánlott opciós tartozéka az 
életvédelml szempontból Is szükségszerű  zuhanás gátló és az alázáródás gátló 
elektronika. Az ALUKON h őszigetelt, alumíniumból készülő  felgördülő  garázsajt:őkat 
nagyteljesítmény ű  Somfy elektromotorok mozgatják. 
Áramszünet esetére efláthatók kézi teker őkaros vésznyitási lehetőséggei IS. 
Felépítésből adódóan hőszigetelés és energIa megtakarítás érhet ő  el a CFC mentes 
poliuretán-hab töltet révén, mindemellett élettartama hosszú, még er őltetett 
igénybevétel esetén Is. 5 méternél szélesebb fesztávnál az ALUKON által klfeileztett 
"PULLMAN profil" alkalmazható. 
A nagy szerkezeti stabilitásukat a profil közepén végigfutó merevítés teszi lehet ővé. Az 
alumínium korrózlóálló anyag, ezáltal évtizedekIg meg őrzi külső  és belső  tulajdonségait 
is. A lamellák és a tokok kit űnő  minőségű  alumíniumlemezből, görgősoron készülnek. 
Valamennyi ALUKON termék szigorú ellenőrzési folyamatokon megy keresztül, hogy ,  a 
kitűzött minőségi elvárásoknak megfeleljen. 
- meggyőző  minőség 	 - sokrétű  felhasználási lehetőSég 
- nagyfokú terhelhetőség 	 - korszerű  konstrukció 
- rendkívüli stabilitás 	 - tökéletes kényelem 
- különösebb gondozást nen igénylő 	- hőszigetelés 
felület 	 - biztonság 

- fejlett technika 
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