3 POZIOMY BEZPIECZEŃSTWA
dla Twojej rodziny
SKUTECZNA OCHRONA
Bezpieczeństwo odgrywa w naszym życiu
bardzo istotną rolę, a jeśli w grę wchodzi
odpowiednie zabezpieczenie naszego domu
to zależy nam na wyborze najlepszego
i najbardziej skutecznego rozwiązania. Jednym
z elementów zabezpieczających nasz dobytek
są z pewnością aluminiowe rolety zewnętrzne,
które działają zniechęcająco na potencjalnego
włamywacza i stanowią dodatkową barierę
przed jego przedostaniem się do wnętrza
budynku.
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CO ZYSKUJESZ DZIĘKI
roletom zewnętrznym?
BEZPIECZEŃSTWO - rolety mogą działać zniechęcająco na potencjalnego włamywacza. Dzięki temu, możemy czuć się bezpiecznie w naszym
domu.
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WŁAŚCIWY WYBÓR

Powszechnie przyjęło się, że każda roleta
jest antywłamaniowa, ale nie jest to do
końca prawdą. Zwykłe rolety mogą działać
zniechęcająco na potencjalnego włamywacza,
jednak w rzeczywistości nie posiadają one
odpowiednich zabezpieczeń, które będą
w stanie zagwarantować skuteczną ochronę
przed włamaniem. Tylko dobór odpowiedniego
systemu oraz jego prawidłowy montaż
gwarantują skuteczną ochronę przed
nieproszonymi gośćmi.

PRZEMYŚLANA TECHNOLOGIA
Z myślą o inwestorach, dla których bezpieczeństwo ma szczególne znaczenie,
firma Aluprof zaprojektowała dwa systemy rolet antywłamaniowych oraz system
rolet o utrudnionym dostępie, które w zależności od potrzeb posiadają różnego
rodzaju zabezpieczenia. Proponowane konstrukcje antywłamaniowe mogą być
stosowana zarówno w systemach adaptacyjnych, jak i podtynkowych. Dostępna
w ofercie paleta kolorystyczna elementów konstrukcji rolet z pewnością pozwoli
na dopasowanie do stolarki okiennej, a tym samym zaspokojenie potrzeb nawet
najbardziej wymagających użytkowników.
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IZOLACJĘ AKUSTYCZNĄ - rolety pozwalają na zniwelowanie odczucia hałasu pochodzącego z zewnątrz.

DOSKONAŁĄ IZOLACJĘ TERMICZNĄ - rolety w porze zimowej znacznie
ograniczają straty ciepła przez okna i drzwi.

OSŁONĘ PRZECIWSŁONECZNĄ - rolety doskonale zabezpieczają pomieszczenia przed przegrzewaniem latem.

PRYWATNOŚĆ - rolety chronią wnętrza naszych mieszkań przed spojrzeniami niepożądanych osób, dzięki czemu możemy czuć się swobodnie.
ZABEZPIECZENIE OKIEN - rolety skutecznie zabezpieczają stolarkę okienną przed działaniem szkodliwych czynników zewnętrznych jak: wiatr,
deszcz czy bezpośrednie nasłonecznienie.

OSZCZĘDNOŚĆ - rolety przyczyniają się do zmniejszenia wydatków na
ogrzewanie zimą i klimatyzację latem.
SPOKOJNY WYPOCZYNEK - dzięki zastosowaniu sterowania inteligentnego
zarządzanie roletami i tworzenie scenariuszy może odbywać się z każdego
miejsca i o dowolnej porze.
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Systemy rolet
antywłamaniowych ALUPROF

SAFETY Premium
System rolet antywłamaniowych Aluprof Safety
Premium to wysoko zaawansowany technicznie
produkt, który dzięki zaprojektowaniu nowatorskich
elementów konstrukcyjnych pozytywnie przeszedł
specjalistyczne badania i jako pierwszy w Polsce
otrzymał klasę RC3 odporności na włamanie.
Skuteczne zabezpieczenie gwarantują tutaj m.in
wzmocniona konstrukcja prowadnic, która nie
pozwala na odgięcie oraz wyciągnięcie profili
roletowych oraz specjalne wzmocnienie w listwie
dolnej, zapewniające dużą sztywność i stabilność
pancerza. Dodatkowo odpowiednio mocna
i wytrzymała konstrukcja kurtyny rolety, wykonanej
z profili z ekstrudowanego aluminium, zapobiega
jej uszkodzeniu podczas uderzenia. Ponadto
mechanizm zapadkowy zamontowany w dolnej
części rolety zapobiega podniesieniu zamkniętej
rolety, co gwarantuje skuteczne zabezpieczenie
domu.

SAFETY Plus

SAFETY Basic

RC 3 maniowa
a

tywł
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rolet

Odpowiednio mocna
konstrukcja kurtyny rolety
zapobiegająca uszkodzeniom
przez uderzenia

RC 2maniowa
a

tywł

a an

rolet

Wzmocniona konstrukcja
prowadnic niepozwalająca
na odgięcie oraz
wyciągnięcie
profili roletowych

SAFETY
Premium

Twarde wieszaki
Octoeasy utrudniające
wypięcie kurtyny

twardych tzw. Octoeasy, które są trudniejsze do
wypięcia w stosunku do tych standardowo stosowanych.
Dzięki tym zabiegom roleta zewnętrzna może stanowić
skuteczniejszą barierę ochroną przed dostępem
nieproszonych gości.

Opatentowany
mechanizm zapadkowy
w dolnej części rolety,
zabezpieczający przed
próbą podniesienia
kurtyny

Wzmocnienie
w listwie dolnej
– duża sztywność
i stabilność pancerza

System rolet o utrudnionym dostępie Aluprof Safety
Basic to rozwiązanie, które na pierwszy rzut oka
niczym nie różni się od standardowo montowanej
rolety. Powstał głównie z myślą o inwestorach dla
których posiadanie produktu certyfikowanego nie ma
szczególnego znaczenia. W produkcie tym zastosowano
dodatkowe wzmocnienie listwy dolnej oraz mechanizm
zapadkowy, stosowany w wariancie Aluprof Safety
Plus, który zapobiega próbie podważenia pancerza
rolety od dołu w przypadku próby włamania ręcznego.
Co więcej, kurtyna rolety, która wykonana jest z profili
wypełnionych pianką poliuretanową, mocowana jest do
rury nawojowej za pomocą wzmocnionych wieszaków

SAFETY
Plus

System rolet antywłamaniowych Aluprof Safety
Plus to propozycja skierowana do inwestorów
dla których kwestie bezpieczeństwa mają
istotne znaczenie i poszukują certyfikowanego
rozwiązania w przystępnej cenie. Główną
zaletą produktu jest specjalnie opracowany
system zapadkowy w listwie dolnej, który
utrudnia podniesienie pancerza rolety przy
próbie włamania ręcznego od dołu. Dzięki
wzmocnieniom prowadnic oraz listwy dolnej
utrudniona jest też możliwość wyciągnięcia
pojedynczych profili roletowych i tym samym
demontażu pancerza. Z kolei jego solidna
i wytrzymała konstrukcja, wykonana
z profili ekstrudowanych PE41 zapewnia
zwiększoną odporność na uderzenia.
Proponowane rozwiązanie pomyślnie przeszło
testy w instytucie badawczym i otrzymało klasę
RC2 odporności na włamanie.

Mechanizm zapadkowy
z rozwiązania
Aluprof Safety Plus

Mocna i solidna kurtyna z profili
ekstrudowanych PE41 odporna
na uderzenia

Wzmocniona
konstrukcja prowadnic
utrudniająca wyciągnięcie
pojedynczych profili

SAFETY
Basic

Specjalnie zaprojektowany system
zapadkowy w listwie dolnej utrudniający
podniesienie pancerza przy próbie włamania ręcznego od dołu

