
REDŐNYÖK 
Az utólag szerelhető  redőnyök nemcsak - integrált kivitelben - minden újépítés ű  
ház homiokzatához, hanem a meglévő  ablakokhoz is jól illeszkednek. 

Lekerekített redlőnydobozzal is kapható. 
[] A húzott alumínium red őnydoboz (design-variáció) biztosítja a nagyfokú 

stabilitást. 

I Minden fadekor (a design-variációnál nem), metáldekor-szinberi és hirest-

színben rendelhető . 
Az integrált, vakolható kivitel rozsdanientes acél színekben (ELO1, EL02) is 

kapható. 
A magas vezetősínnek köszönhetően minden rovarvéd ő  mndszer (lásd 34. 

oldal) integrálható. 

Az lntemnorm minitokos ráépített red őrryök pillanatok alatt gondoskodnak az 

ideális árnyékolásról - f őként a a felújítások esetében. Ezek a red őnyök az ab-

lakokra építve kerülnek kiszállításra, melyre terrriészetesen rovarhálá (beépített, 

rolós, fix, nyitható ás eltolható rovarháló) is heépíthet ő . Az ablak magasságától 

függően két különböz ő  tokméretet alkalmazunk. 

A következő  kiviteli lehetőségek közül választhat: 

L 1 Olassic - kívül és belül Fehér 

L I Decor - kívül fehér, belül a látható részek faclekor fóliával három különböz ő  
színárnyalatban 

[1 Exolusiv - kívül alLImínum takarólernez minden színben. belül Fehér 

Prestíge - a Decor és az Exolusiv kombinációja 
[] Vakolhatá - a reck5ny külső  oldalán egy vakolatfcgacló lehet ővé teszi a tok 

bevakolását 

Az lntemnorm új beépités ű  vakolható dlobozL redűnvei minden ablaktípushoz 

illenek, egyaránt alkalmazhatók m űanyag vagy fa/alumínium ablakokon. Három 

redőnymérethen rendelhet ők. A legjobb h ő - ás hangszigetel ő  értékekkel ren-

delkeznek. és gyakorlatilag nem igényelnek karhantartást. A vakolható dohozú 

redőnyök kérésre integrált rovarhálóval (beépített. rolós, fix, nyitható és eltol-

ható rovarháló) is kapliatók. 

[] A redőnytokokat nagy merevség ű , duplafalas kivitelben készítjük. 

A külső  szorelésű  kiviteleket az ablaklokkal összecsavarozzuk. ami kiváló 

stahililást biztosít. 

[I Az Exclusiv kivitel minden színben kapható. 

[1 A szervizmunkálatok rendszert ő l függően kívülrő l vagy belülrő l is 

elvégezhetők. 

I 1 A külső  szerelés el őnye: nincs szennyeződés a lakótérben. 

I A belső  szerelés előnye: az emeleteken történ ő  munkálatokhoz nem kell 

állváriyzatot építeni, mert a lakótérb ő l elvégezhetők a munkák. 


