
•	design	modern

•	siguranţă	şi	confort

•	costuri	reduse	cu	încălzirea	pe	timp	de	iarnă

•	rezistenţă	la	intemperii	şi	factori	mecanici

SKT	(OPOTERM)

SISTEMUL	SUPRAPUS	DE	RULOURI	EXTERIOARE	-	OPOTERM

  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 fa ă a caseta 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 configu-
rare 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 excelenţă termoizo-
laţie 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.

Uşi	şi	ferestre	 25% pierderi	de	căldură Uși	și	ferestre	80%	lumină	absorbită

Rulourile	exterioare	vs.	bilanţul	energetic	al	clădirii

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 rulourilor 
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%.

Ştiaţi că:

Datorită rulourilor exterioare Aluprof:

Reduceţi fluxul de căldură în timpul veriiObţineţi o mai bună izolare în timpul iernii

ALUPROF S.A.

Depozit
Strada TABEREI, nr.1A, loc. POPESTI LEORDENI,

Jud. ILFOV
Telefon: + 40.374.004.594

Fax: + 40.742.711.231 
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PROFILECASETE PENTRU RULOU

MECANISME ŞI ACCESORII

Manivelă Întrerupător comandat de ceas 
electronic

Manivelă pentru panglică  
şi şnur

Bobinator pentru panglică  
şi şnur

Motor electric Telecomandă Întrerupător cu cheie sau buton

Gama de culori – Profile

Profil din aluminiu umplut cu spumă poliuretanica:

Înălţime profil: 37 mm
Grosime: 8,5 mm

Înălţime profil: 39 mm
Grosime: 9 mm

Înălţime profil: 40 mm
Grosime: 8,7 mm

Înălţime profil: 55 mm
Grosime: 14 mm

Înălţime profil: 52 mm
Grosime: 13 mm

Înălţime profil: 45 mm
Grosime: 9 mm

Argintiu Bej Maro deschis Alb crem Bordo Gri luminos Gri antracit

Alb Lemn  închis Galben  Fildeş Negru Ultra alb Gri bazalt

Gri	 Lemn	deschis	 Roşu	 Verde	brad	 Mahon	 Stejar	auriu	 Gri	cuarț

Bej		închis	 Maro		închis	 Verde	 Albastru	oțel	 Nuc	 Stejar	auriu	 Gri	concret

      Winchester

Profile PVC: 

Înălţime profil: 52 mm
Grosime: 14 mm

Înălţime profil: 37 mm
Grosime: 8 mm

PT 37        PT 52
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