
▪	Program	úspory	energie	pro	novostavby	a	renovace
▪	Vysoce	kvalitní	produkty	z	nekorodujícího	hliníku,		
			s	dlouhou	životností,	vyrobené	v	Německu
▪	Zvýšení	zabezpečení	proti	vykradení	vzhledem	ke	
			zakrytému	upevnění,	pojistka	proti	nadzvednutí
▪	Pohodlí	díky	ovládání	motorem

Roletové	systémy
Řešení	pro	dodatečně	montované	rolety	a	rolety	integrované	do	fasády

Rolety · ochRana před slunečním zářením · VRata · ochRana pRoti hmyzu 



2 | Výhody předokenních Rolet

Roletové	systémy	ALUKON	jsou	dekorativní,	elegantní	a	vysloveně	funkční.

Dodávají	architektuře	Vašeho	domu	něco	jedinečného	a	navíc	nabízejí	takové	
přednosti	jako	je	ochrana	soukromí,	ochrana	před	slunečními	paprsky,	nepříznivým	
počasím	a	zvyšují	bezpečnost.

Předokenní	rolety	z	komponentů	ALUKON	jsou	vhodné	jak	pro	novostavby,	tak	
i	pro	náročné	renovace.	Mohou	být	také	vybaveny	speciálními	protislunečními	
závěsy,	jako	jsou	např.	venkovní	žaluzie,	s_onro®	nebo	ZipTex.	Ať	už	se	rozhodnete	
pro	přiznanou	roletovou	schránku	a	nebo	pro	podomítkovou	variantu,	velký	výběr	
různých	tvarů,	barev	a	provedení	otevírají	téměř	neomezené	tvůrčí	možnosti.

Výhody	předokenních	rolet
Nápadité	dovybavení	fasády	s	využitím	předokenních	roletových	systémů
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 proč roletové systémy alukon

▪	 	ochrana před vtíravými pohledy zvenčí:	větší	pocit	soukromí	ve	vlastním	domově
▪	 Úspora energie:	zvýšení	tepelné	izolace,	šetří	náklady	na	energie	a	vytápění
▪	 ochrana před vloupáním:	dodatečné	zvýšení		Vaší	bezpečnosti,	odradí	případné	zloděje
▪	 ochrana před sluncem:	příjemný	chlad	a	stín	během	horkých	letních	dnů
▪	 ochrana před nepříznivým počasím:	chrání	okna	před	poškozením,	krupobitím	a	nebo	bouřkou
▪	 zvuková izolace:	omezuje	hluk	zvenčí
▪	 sítě proti hmyzu:	lze	je	integrovat	do	všech	roletových	schránek,	nepříjemný	hmyz		se	
				nedostane	dovnitř
▪	 stabilita:	schránka	a	profily	z	nekorodujícího	hliníku	–	stabilita,	dlouhá	životnost,	nenáročnost	
				na	údržbu	a	možnost	recyklace	
▪	 pohodlné ovládání:		bez	omezení	-		buď	jednoduše	pomocí	popruhu,	resp.	šňůry,	ruční	klikou		
				nebo	komfortně	elektrickým	pohonem.

Rolety nabízejí mnoho! ochranu před vtíravými pohledy, před sluncem, 

nepříznivým počasím, teplem a také zvyšují Vaši bezpečnost.

s dálkovým ovládáním si užívejte všech těchto předností, kdykoli si vzpo-

menete, v pohodlí své sedačky.

okna jsou oči domu. s barevně sladěnými předokenními roletami získají 

ještě něco navíc. Je jedno, zda zvolíte barevné řešení v podobných tónech 

a nebo se záměrně rozhodnete pro kontrastní provedení. Vy rozhodujete           

o vzhledu svého domu.  



4 | řešení integRoVaná do fasády

Roletové	schránky,	připravené	k	omítnutí	představují	ideální	řešení	pro	novostavby.	
Roletová	schránka	je	neviditelně	integrovaná	do	fasády.	Ve	spojení	s	technologií	od	
ALUKONU-	SuperTherm	R²	umožňuje	dosáhnout	optimálního	tepelně-technického	
řešení.	Úspora	energie	a	pohodlí	–	vydařená	symbióza	s	podomítkovými	roletovými	
systémy	ALUKON.

Podomítkové	rolety	ALUKON	mohou	být	vybaveny	nejen	roletovým	pancířem,	který	
brání	vniknutí	zlodějů	a	tepelně	izoluje,	ale	také	mohou	být	opatřeny	integrovanou	
sítí	proti	hmyzu.	

Řešení	integrovaná	do	fasády
Podomítkové	rolety	–	neviditelné	a	přesto	funkční
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Roletové	systémy	ALUKON	nabízejí	mnoho	předností,	jako	např.	bezpečnost	a	
tepelnou	izolaci.	Užívejte	komfortu	a	pohodlí	s	širokou	paletou	výrobků	ALUKON.

přednosti podomítkových rolet z komponentů firmy alukon

▪	 	Žádné	tepelné	mosty	způsobené	montáží	před	oknem
▪	 	Revizní	klapka	venku-	servisní	zásahy	a	případné	opravy	je	možné	provést	
rychle	a	čistě

▪	 	Vyšší	tepelná	a	zvuková	izolace	než	u	běžných	zděných	schránek,	schránek	v	
překladu	a	nadokenních	schránek

▪	 	Optimálně	se	přizpůsobí	provedení	fasády
▪	 	Do	roletové	schránky	lze	zabudovat	síť	proti	hmyzu,	která	nevpustí	vtíravý	
hmyz	do	místnosti



6 | box tVaRy

Do	schránek	různých	tvarů	
lze	navíc	integrovat	také	
ochranu	proti	hmyzu.
Všechny	provedení	schrá-
nek	je	možné	kombinovat			
s	různými	závěsy.
	

protlačované schránky  

Vysoce	kvalitní,	tvarově	stálé	roletové	schránky	z	protlačovaného	hliníku	jsou	
robustní,	odolávají	zátěži,	mají	dlouhou	životnost	a	vyžadují	minimální	údržbu.	
Exkluzivní	program	s	protlačovanými	lamelami	nabízí	řešení	pro	obzvlášť	velké	
roletové	elementy	a	mimořádné	architektonické	požadavky.
Předokenní	protlačované	schránky	ALUKON	se	vyznačují	moderním	barevným	a	
tvarovým	provedením.	Dodávají	se	ve	všech	barvách	RAL,	v	eloxovaném	prove-
dení,	jakož	i	ve	vybraných	strukturovaných	barvách.
.

bez úkosu s úkosem  45° s úkosem  20°

Veškeré roletové schránky od firmy alukon jsou 

vybaveny zámkovým spojem. 

 Vně ležící revizní klapka zaručuje rychlé a čisté 

provedení servisních a opravných prací. 

Protlačované	nebo	válcované		
schránky
	

1

1
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čtvrtkulatá půlkulatá podmítková s úkosem 20°

podmítková bez úkosu

Válcované schránky 

Roletové	schránky	vyrobené	válcovaním	a	hraněním	z	hliníkového	plechu	
vypadají	nejen	velmi	dobře,	ale	zaujmou	Vás	rozmanitostí	tvarů.	Odolávají	
nepříznivému	počasí	a	nabízejí	dlouhou	životnost.
Válcované	předokenní	schránky	ALUKON	se	vyznačují	mnohačetností	moderního	
barevného	a	tvarového	provedení.	Jsou	k	dostání	ve	všech	barvách	RAL,	jakož	i	
ve	vybraných	strukturovaných	barvách.
	

1
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ALUKON	vyrábí	roletové	lamely,	které	se	vždy	hodí	do	fasády	Vašeho	domu.	Jsou	
z	velmi	kvalitního	hliníku,	vyznačující	se	vysokou	stabilitou	a	trvanlivostí.	Vypadají	
dekorativně	a	elegantně,	izolují	teplo,	zvyšují	ochranu	proti	vykradení,	chrání	sou-
kromí	a	okna	při	nepříznivém	počasí	a	samozřejmě	slouží	k	regulaci	světla.

	

Elegantní	předokenní	roletové		
elementy
Dotváření	fasády	roletami

Roletové pancíře alukon

Roletové	pancíře	ALUKON	jsou	mnohostranné	stejně	jako	
přání,	která	jsou	na	ně	kladena.	Od	jednoduché	duté	lamely	
z	PVC	pro	malá	okna,	přes	válcované	hliníkové	lamely	se	
silnou	vrstvou	laku	vypěněné	polyuretanovou	pěnou,	až	po	
protlačované	hliníkové	roletové	lamely,	které	je	možné	
lakovat	podle	vzorkovníku	RAL.
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Venkovní	žaluzie	ALUKON	v	předokenním	provedení	
přitahují	pohledy	ke	každé	fasádě.	Předokenní	venkovní	
žaluzie,	které	lze	snadno	namontovat	i	dodatečně,	jsou		
vynikající	pro	regulaci	světla	a	stínu	dle	Vašeho	přání.	

přednosti venkovních žaluzií alukon

▪	 	Regulace	prostupujícího	světla	díky	nastavitelným	lamelám
▪	 Ochrana	proti	slunci,	nežádoucím	pohledům	zvenčí	a	horku
▪	 Jako	designový	prvek	pro	moderní	architekturu	nebo	k	zastínění	
				zimní	zahrady
▪	 Vysoká	kvalita	díky	hliníkovým	lamelám,	které	odolávají	
				nepříznivému	počasí
▪	 Lamely	a	vodící	lišty	je	možné	dodat	v	barevných	odstínech	RAL

Venkovní	žaluzie	odrážejí	sluneční	paprsky	a	nebo	je	propouštějí	do	místnosti	
tak,	jak	si	sami	přejete.	Lamely	je	možné	nastavit	téměř	do	jakéhokoliv	úhlu	a	tím	
zabezpečují	v	závislosti	na	denním	světle	a	ročním	období	optimální	světelnou	a		
tepelnou	regulaci.

Elegantní	venkovní	žaluzie
Dotváření	fasády	venkovními	žaluziemi
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ALUKON	nabízí	nepřeberné	množství	možností	zastínění.	Využijte	k	praktickému	
dotváření	fasády	možnost	výběru	různých	variant	zastínění	a	jejich	barev,	které	
máme	k	dispozici.

				

Elegantní	předokenní	závěsy
Dotváření	fasády	závěsem	ZipTex,	s_onro®	nebo	žaluzio-roletovou	lamelou

Žaluzio-roletová lamela  kombinovaná s roletovým pancířem s 

otevřenou žaluzií.

Žaluzio- roletová lamela spojuje vlastnosti 
žaluziové a roletové lamey.
Žaluzio-roletová	lamela	nabízí	díky	své	inovativní	
žaluziové	funkci	ochranu	před	sluncem	a	výhled	ven.	Vel-
kými	prosvětlovacími	a	provzdušňovacími	otvory	pouští	
dovnitř	nepřímé	denní	světlo	a	dostatek	čerstvého	vzdu-
chu.	Žaluzio-roletová	lamela	je	na	přání	k	dispozici	také	s	
integrovanou	sítí	proti	hmyzu.

systém alukon ziptex – přirozený a průhledný

Uchycením	textilních	závěsů	na	všech	stranách	je	dosaženo	
extrémní	odolnosti	proti	větru.	Touto	technikou	je	možné	
realizovat	velmi	rozměrné	elementy.	Systém	ZipTex	je	
kvalitním	stínícím	prostředkem	a	zároveň	také	ochranou	
proti	hmyzu.

textilní závěs alukon ziptex.

designový závěs s_onro® - přirozeně také s integrovanou ochranou proti  

hmyzu.

 s_onro® - dokonalost v kvalitě a designu

Roletové	lamely,	které	chrání	před	sluncem	a	zaručují		
vysokou	stabilitu,	jsou	lamely	z	válcovaného	hliníkového		
plechu.	Umožňují	výhled	ven	a	možnost	větrání	při	otevřeném	
závěsu,	zatemnění	v	uzavřeném	stavu.
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Pohodlné	ovládání	vypínačem	nebo	dálkovým	vysílačem.	Speciální	roletový	pancíř	
z	lamel	vypěněných	tvrdou	pěnou,	integrovaný	automatický	zámek	s	pojistkou	proti	
nadzvednutí,	zesílená	koncová	lišta	s	ocelovou	vložkou	a	kryty	vodících	lišt,	které	
chrání	před	vniknutím	zlodějů,	se	starají	o	Vaši	bezpečnost.

Bezpečnostní	rolety
Zajištěné	pohodlí	a	funkčnost	pro	okna

přednosti bezpečnostních 
rolet alukon

▪	 	Stabilní	a	bezpečné	díky	roletové	
lamele	vypěněné	tvrdou	pěnou

▪	 Automatický	zámek	a	pojistka	
				proti	nadzvednutí	
▪	 Zesílená	koncová	lišta	s	ocelo
				vou	vložkou	
▪	 Nekorodující,	tedy	s	dlouhou	
				životností
▪	 Velký	výběr	různých	tvarů	a	barev
▪	 Dodatečná	tepelná	a	hluková	izolace



12 | šikmé Rolety

Šikmé	rolety	ALUKON	jsou	vhodné	pro	asymetrická	okna.	Harmonicky	se	začlení	
do	celkového	vzhledu	fasády	a	lze	je	tak	použít	jak	u	novostaveb,	tak	i	u	rekonst-
ruovaných	starších	budov.

Montáž	je	možná	buď	do	špalety	a	nebo	na	fasádu.	Pro	novostavby	zavádíme	do	
našeho	programu	dodatečnou	podomítkovou	variantu	s	omítací	deskou	a	nebo	
jen	s	úhelníkem	pro	upevnění	izolační	desky	až	na	stavbě.

.

Šikmé	rolety
Kreativní	dotváření	fasády	předokenními	roletami
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na přání lze objednat provedení mVp, rozšíření vodících lišt, 

kdy na sebe schránka a vodící lišty stranově navazují.

nákladné zednické úpravy nejsou nutné. Roletový pancíř 

může být také vybaven lamelami s prosvětlovacími otvory 

pro větrání a regulaci světla.



14 | motoRizace

formaroll

získejte pohodlí 

Motorizace	stínící	techniky	vždy	představuje	větší	pohodlí.	
Je	jedno,	zda	je	motorizace	projektována	již	ve	fázi	novos-
tavby	a	nebo	se	provede	dodatečně	až	při	renovaci.	Mo-
derní	systémy	dálkového	radiového	ovládání	nepotřebují	
žádné	dodatečné	kabelové	ovládací	rozvody.	Hodí	se	
především	k	dovybavení	stávajících	roletových		
systémů.

Motorizace	–	jednoduše	&	rychle
Elektromotory	se	starají	o	to,	že	je	možné	ovládat	stínící	techniku	ALUKON	zcela	
jednoduše	stisknutím	tlačítka	a	nebo	automaticky.	Výkonné	elektromotory,	
neviditelně	ukryté	v	elementu,	pracují	tiše,	spolehlivě	a	bezúdržbově.	Motor	uvedou	
do	provozu	senzory,	časová	automatika,	nebo	lehký	dotyk	prstu	na	vypínači,	popř.	
bezdrátovém	dálkovém	ovladači.	
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systém vyklápění vodících lišt 

možnost práškového lakování ocelových krycích 

víček alukon – solární rolety – zajímavá alternativa

svařované vnitřní a vnější rohy

Je	jedno,	jaké	požadavky	na	nás	kladete,	ALUKON	má	řešení.

Můžeme	dodat	téměř	jakoukoliv	barevnou	variantu,	strukturovaný	lak,	v	lesklém,	
matném	nebo	eloxovaném	provedení.	Se	systémy	ALUKON	můžete	snadno	rea-
lizovat	svařované	vnitřní	nebo	vnější	rohy	schránek,	integrovanou	ochranu	proti	
hmyzu	a	nebo	systém	výklopných	držáků	vodících	lišt.	

Při	použití	systému	ALUKON	neuslyšíte	–	to	nejde!	A	už	vůbec	ne,	pokud	se	jedná										
o	realizaci	fasády	Vašeho	domu	s	využitím	naší	stínící	techniky.	Zvláštní	výroba,	
individuální	provedení	a	zpracování	jsou	možné.	Jednoduše	nás	oslovte.

Zvláštní	řešení	ALUKON	
ALUKON	nabízí	řešení	pro	každý	detail

přednosti řešení ze systému alukon

▪	 	svařované	vnitřní	a	vnější	rohy	schránek
▪	 	k	dodání	téměř	všechny	barevné	varianty
▪	 	integrovaná	ochrana	proti	hmyzu,	uchycení	sítě	easy-clik	a	brzdící	systém
▪	 	mechanické	ovládání	vyklápění	vodících	lišt	
▪	 	roletové	kombinace	s	vnitřními	a	vnějšími	rohy
▪	 	roletové	kombinace	okna	/	dveře



poradenství, plánování, prodej a montáž. Vše od jednoho.

alukon kg 
Münchberger	Straße	31		
D-95176	Konradsreuth		

Telefon:	 +49	(0) 92 92	950-0		
Telefax:	 +49	(0) 92 92	950-290		
E-Mail:	 info@alukon.com		
Internet:	www.alukon.com

sa
tz

 &
 g

es
ta

ltu
ng

: ©
al

u
ko

n
-m

ar
ke

tin
g 

st
an

d 
02

/2
01

4	
Ar
t.-
N
r.	
89

70
10

62
9


