
 Sistemul suprapus de rulouri exterioare 
OPOTeRM este conceput pentru instalare atât 
la clădirile nou construite cât şi la cele aflate în 
proces de renovare. Datorită gamei cromatice 
largi, aceste rulouri sunt un element decorativ 
ideal care poate fi adaptat la orice tip de design al 
cladirii.

 Partea din fata a casetei pentru rulou 
reprezintă baza pentru orice material de finisaj, 
drept pentru care, deşi face parte integrantă din 
faţada clădirii, caseta nu este vizibilă la exterior.  
O bună configurare a rulourilor, precum şi alegerea 
materialelor potrivite, vă protejează de privirile 
nedorite ale curioşilor.

 În plus, izolaţia din interior a cutiei pentru rulou 
asigură în acelaşi timp şi o excelenta termoizolare 
care permite atât o reducere consistentă  
a cheltuielilor cu încălzirea în sezonul rece, precum 
şi răcoare la interior în sezonul cald. Utilizarea 
sistemului individual de plase Moskito oferă 
un plus de protecţie împotriva insectelor, fără  
a obstrucţiona pătrunderea luminii naturale şi  
a aerului.

sisteMul suPRaPus de RulouRi exteRioaRe

SKT OPOTeRM

cdesign modern

csiguranţă şi confort

crezistenţă la intemperii şi factori mecanici



SKT OPOTeRM

sisteMul suPRaPus de RulouRi exteRioaRe

cASeTe PenTRU RULOU

Motor electric Telecomandă Întrerupător cu cheie
sau buton

bobinator exterior pentru
panglică sau şnur

Manivelă pentru panglică
sau şnur

intrerupător comandat
de ceas electronic

Manivelă

MecAniSMe Şi AcceSORii

SKT

SKT + MKT



 Sistemul de rulouri tencuibile este utilizat 
mai ales la cladirile noi, dar poate fi montat si in 
cladirile deja existente. Jaluziile in sistemul SP si 
SP-E se compun in finisarea exterioara a cladirii 
prin intergrare completa. Celelalte elemente adica 
cutia de revizie si indrumatoarele pot fi colorate in 
functie deculoarea tamplariei.

 Gama larga de culori in care pot fi vopsite 
raspunde nevoilor celor mai exigenti clienti. Culorile 
elementelor extrudate sunt realizate prin lacuire 
cu praf, ce asigura o inalta calitate si rezistenta  
a produsului.

 Constructia moderna a cutiei SP si SP-E 
permite realizarea de lucrari de conservare si 
servisare a elementelor mecanice ale ruloului fara 
deranjarea locatarilor.

 Actionarea ruloului poate fi fie manual, fie  
electric cu ajutorul unui sistem de control,  
ce permite o utilizare confortabila.

 La sistemul de rulouri tencuibile oferim 
deasemenea si in versiunea cu plasa impotriva 
insectelor, care in zilele calde face posibila  
o protectie mult mai mare impotriva insectelor 
prin mentinerea debitului de lumina si aer curat 
in interior.

SISTEM DE RULOURI TENCUIBILE

SP | SP-E

cdesign modern

cconfort ridicat de utilizare

cconstructie de generatie noua

Rulourile exterioare Aluprof sunt certificate de 
Institutul Pasive House, Darmstadt 



SP | SP-E

SISTEM DE RULOURI TENCUIBILE

CASETE PENTRU RULOU

MECANISME ŞI ACCESORII

Bobinator exterior pentru
panglică sau şnur

Motor electric

Manivelă pentru panglică
sau şnur

Telecomandă

Manivelă

Întrerupător cu cheie
sau buton

Arcuri

Intrerupător comandat
de ceas electronic
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Sp + mKt

Sp-e

Sp-e + mKt



 Sistemele aplicate de rulouri exterioare 
din aluminiu sunt concepute pentru montare 
la construcţiile deja existente. Datorită gamei 
cromatice largi, acestea sunt un element decorativ 
ideal care poate fi adaptat la orice tip de design al 
clădirii.

 elementele din foaie de aluminiu de înaltă 
calitate sunt mai rezistente la abraziune şi 
intemperii. O bună configurare a rulourilor, precum 
şi alegerea materialelor potrivite, vă protejează de 
privirile nedorite ale curioşilor.

 În plus, aceste sisteme de rulouri contribuie la 
izolarea fonică şi termică a clădirii, ceea ce permite 
atât o reducere consistentă a cheltuielilor cu 
încălzirea în sezonul rece, dar şi răcoare la interior 
în sezonul cald. Utilizarea sistemului individual de 
plase Moskito oferă un plus de protecţie împotriva 
insectelor, fără a obstrucţiona pătrunderea luminii 
naturale şi a aerului.

sisteMe aPlicate de RulouRi exteRioaRe 
din aluMiniu

SK | SKP | SKO-P | SKO

ccosturi reduse cu încălzirea pe timp de iarnă

cutilizare pentru orice tip de construcţie

celement decorativ ideal



SK | SKP | SKO-P | SKO
sisteMe aPlicate de RulouRi exteRioaRe din aluMiniu

cASete PentRU RULOU

MecAniSMe Şi AcceSORii

bobinator exterior pentru 
panglică sau şnur

Motor electric

Manivelă pentru panglică
sau şnur

telecomandă

Manivelă

Întrerupător cu cheie 
sau buton

Arcuri

intrerupător comandat 
de ceas electronic
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SKO-P
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   RulouRi exteRioaRe

Pa 45
inaltimea profilului: 45 mm
grosimea: 9 mm

Pa 52
inaltimea profilului: 52 mm
grosimea: 13 mm

Pa 55
inaltimea profilului: 55 mm
grosimea: 14 mm

Pt 37
inaltimea profilului: 37 mm
grosimea: 8 mm

Pt 52
inaltimea profilului: 52 mm
grosimea: 14 mm

Profile PVc, de tip:

Profile din aluminiu, umplute cu spumă poliuretanica, perforate sau neperforate, de tipul:

cULORiLe PROFiLeLOR

PROFiLe

culorile nu redau cu exactitate nuantele reale. Disponibilitatea culorilor depinde de tipul profilului.
* culoare speciala la cerere.
** La comanda este posibila vopsirea in culori din toata gama RAL.

argintiu bej  alb crem bordo* gri luminos gri antracit

 lemn închis galben* fildeş* negru* ultra alb gri bazalt*

 lemn deschis roşu* verde brad* mahon stejar auriu gri cuarț*

bej închis maro închis verde* albastru oțel* nuc stejar auriu gri concret*

     wenge winchester

Pa 37
inaltimea profilului: 37 mm
grosimea: 8,5 mm

Pa 39
inaltimea profilului: 39 mm
grosimea: 9 mm

Pa 40
inaltimea profilului: 40 mm
grosimea: 8,7 mm

alb (standard)

gri (standard)

maro (standard)

(standard)

**

* lamele utilizate
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RulouRile exteRioaRe vs. bilanţul eneRgetic al clădiRii

Uși și ferestre 80% lumină absorbităUşi şi ferestre 25% pierderi de căldură

În timpul iernii, ferestrele şi uşile contribuie la o pierdere cu 25% a căldurii, iar în timpul verii în proporție de 80%
absorb lumina soarelui?
Pentru a economisi energie în timpul iernii şi pentru a evita încălzirea excesivă a camerelor vara, utilizarea rulo-
urilor exterioare din aluminiu ALUPROF este cea mai bună soluție. Rulourile exterioare Aluprof permit o reducere
a cheltuielilor cu energia pentru întregul an chiar şi cu până la 10%.

Datorită rulourilor exterioare Aluprof

Stiai ca:

Obţineţi o mai bună izolare în timpul iernii ReDUceţi fluxul de căldură în timpul verii
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