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SYSTEM ADAPTACYJNY
Przeznaczony do stosowania 
w istniejących budynkach. Roleta 
zwijana jest do skrzynki aluminiowej 
przytwierdzonej na ścianie lub 
w ościeży. Skrzynka jest wówczas 
elementem dekoracyjnym i jest 
dopasowana do wyglądu budynku. 
W systemie tym oferujemy do wyboru 
dwa rodzaje skrzynek: skrzynki 
w systemie SK 45 i okrągłe 
w systemie Owal, Spełniającej 
oczekiwania klientów o wysokich 
wymaganiach architektonicznych, 
poszuku jących  nowoczesnych  
i funkcjonalnych rozwiązań. Dzięki 
przemyślanej konstrukcji i odpowiednio 
dobranym surowcom rolety systemu 
Aluprof stanowią skuteczną ochronę 
przed nieproszonymi gośćmi. Ponadto 
doskonale izolują termicznie; pozwalają 
obniżyć w znacznym stopniu koszty 
ogrzewania zimą, latem natomiast, 
gdy świeci słońce a na zewnątrz 
panuje wysoka temperatura, zapewnią 
przyjemny chłód oraz półmrok dający 
odpoczynek zmęczonym oczom. 
Wychodząc naprzeciw indywidualnym 
potrzebom k l i entów A lupro f  
opracowuje różnorodne konstrukcje 
systemów rolet. Chcąc rozszerzyć 
funkcjonalność rolet, wprowadziliśmy 
do swojej oferty rolety zintegrowane 
z   siatką  przeciwinsektową. Proponowany 
system, obok już wcześniej znanych 
za let , pos iada  ko le jny  wa lor, 
a mianowicie, zabezpieczenie wnętrza 
pomieszczenia przed owadami. Obydwa 
elementy tego systemu, czyli pancerz 
rolety i siatka przeciwinsektowa, mogą 
być używane niezależnie. Wnętrze 

Państwa domu zyskuje w ten sposób 
dodatkową ochronę, jednocześnie 
podnosząc komfort i bezpieczeństwo. 
Do budowy rolet oferujemy szeroką 
gamę profili, a także wiele optymalnych 
rozwiązań sterowania roletami. 
W naszej  ofercie znajdą   Państwo: napędy 
ręczne, mechanizmy półautomatyczne 
oraz napędy elektryczne wraz 
z systemami sterującymi, które 
pozwolą komfortowo obsługiwać 
rolety. Bogata kolorystyka rolety ożywi 
każdą elewację budynku czyniąc ją 
bardziej atrakcyjną. Wyprodukowane 
na zautomatyzowanych l iniach 
produkcyjnych profile cechuje duża 
precyzja wykonania. Wszystkie elementy 
pokrywane są farbami o bardzo dobrej 

trwałości kolorów i zwiększonej 
wytrzymałości na ścieranie. Odporne 
na niszczące oddziaływanie czynników 
atmosferycznych powłoki sprawiają, że 
po wielu latach użytkowania Państwa 
rolety zachowają w pełni swoje walory 
estetyczne i użytkowe. Perfekcyjna 
obróbka materiału i regularne badania 
jakości dają pewność, że wyrób 
końcowy będzie w stanie sprostać 
najwyższym wymaganiom, a zakupione 
przez Państwa rolety będą dobrą 
inwestycją na wiele lat.


