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„Úgy telik meg a lélek reménnyel, amint összebékül az árnyék a fénnyel...”

REDŐNYÖK ÉS 
ELŐNYÖK

A redőnyrendszerek nem véletlenül tartoznak a 
legnépszerűbb árnyékolók közé, hiszen nemcsak 
fény, hanem betekintés és behatolás elleni védel-
met is nyújtanak otthonunknak, ráadásul kivá-
ló hang és főleg hőszigetelő tulajdonságuk révén 
energiaköltségeinket is csökkenthetik.

A redőnyöknek két fő típusa van: az eléépített, il-
letve a föléépített változat. Az eléépített redőnyök 
készülhetnek vakolható, illetve külső tokos kivi-
telben, míg a föléépített rendszerű változat tetszés 
szerint kívülről és belülről is vakolható. Mindkét 
típusú redőnyrendszer szúnyoghálóval is kombi-
nálható.

ALUMÍNIUM REDŐNYÖK

E típus minden alkatrésze alumíniumból készül, 
amely korrózióálló, így gondozás nélkül, hosszú 
távon is ellenáll az időjárás viszontagságainak. Az 
alumínium redőny nemcsak a hosszú élettartam 
miatt minőségi választás. 

A környezetbarát purhabbal töltött alumínium 
lamellák télen és nyáron is kiváló hőszigetelést 
biztosítanak, a pontos illeszkedés és a gumitö-
mítések pedig védelmet nyújtanak a por ellen és 
meggátolják a szél által okozott zajhatást.

A stabil, de könnyű szerkezet lehetővé teszi nagy 
szélességű nyílászárók árnyékolását is, illetve a 
feltolásgátlóval együtt hatékonyan akadályozza 
meg az illetéktelen behatolást.

Ön szabadon választhat a széles színpalettáról, 
amellyel otthonának stílusához igazíthatja redő-
nyét.

MŰANYAG REDŐNYÖK

A külsőtokos műanyag redőny praktikus tulaj-
donságai, illetve igen kedvező ára miatt a legke-
resettebb redőnytípus. Könnyen felszerelhető és 
működtethető, lamellái ellenállnak a nap UV su-
garainak, amely a 9 féle színárnyalat tartósságát 
is biztosítja árnyékolójának.
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Ajtó és ablak 25% os hőveszteség Ajtó és ablak napfény 80%-a

KÜLSŐ REDŐNYÖK ÉS AZ ÉPÜLET ENERGIAMÉRLEGE 

Tudja-e, hogy:

Télen az ajtó és az ablak hozzájárul a 25%-os hőveszteséghez, nyáron pedig 80%-ban nyelik el 
a napfényt? 
Ahhoz, hogy télen megtakarítsuk az energiát, télen viszont elkerüljük a túlzott felmelegedést, 
érdemes alkalmazni az Alutech külső redőnyeit.
Alutech külső redőnyei lehetővé teszik akár 30%-os energia-megtakarítást egész éven át.

Alutech külső redőnyeinek köszönhetően :

Télen ÉRJE EL a jobb szigetelést Nyáron CSÖKKENTSE LE a meleg behatolását
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„Úgy telik meg a lélek reménnyel, amint összebékül az árnyék a fénnyel...”

Vakolható tokos redőnyeink – 
láthatatlanok és mégis ott vannak

A vakolható redőnytok teljesen ideális megoldás 
építkezésnél. A redőnytokok a homlokzatba lát-
hatatlanul integráltak. Energiatakarékosság és 
kényelem – egy sikeres kombináció az Alutech 
vakolható tokos redőnyökkel. A betörésvédelmen 
és hőszigetelésen kívül, az Alutech vakolható to-
kos redőnyök integrált szúnyoghálóval is kombi-
nálhatóak.

Az Alutech vakolható tokos redőnyei

- Az ablak előtt homlokzaton keresztül nincs hi-
deghíd
- A szerelési rekesz kívül helyezkedik el, így a 
szerviz – és  
  javítási munkák gyorsan és tisztán elvégezhe-
tőek
- Magas hő – és hangszigetelés, mint a hagyomá-
nyos 
  építési-, és felsőtokoknál
- Minden redőnytokba integrálható, így távol tart-
hatóak     
  a nemkívánatos betolakodók

Mivel a tokrendszer a homlokzat külső síkjára kerül 
nincs kapcsolatban a belső térrel. Ezzel a beépítési 
technológiával optimális hőszigetelés és első osztá-
lyú hangszigetelés érhető el.
A vakolható tokrendszer kapható integrált szúnyog-
hálóval is.

HOMLOKZATBA 
INTEGRÁLT MEGOLDÁSOK 
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Motoros redőny megoldások
Redőnyök motorizálása, beépítése
Motoros redőnyrendszerek beépítése felújítás során
 
 
Vezetékes motoros redőny
Elektromos redőnyeit működtetheti fali kapcsolóról. A kapcsoló vezetéken keresztül csatlakozik a motor-
hoz, ebben az esetben egy vezetéket szükséges kiépíteni a csőmotor és a kapcsoló között.
 
Rádiós motoros redőny
 A rádiós vezérlés mindezt a problémát megoldja, ebben az esetben nincs szükség vezetékezésre a motor 
és a vezérlés között, mivel a redőny tengelyébe beépített rádióvevős motor kerül telepítésre. A Somfy intel-
ligens vezérlése is rádiójeleken kommunikál.
Ez egy kényelmes megoldás, mivel a rendszer egyszerűen bővíthető.

Elektromos redőnyök beépítése új építésű házaknál 
Új építésű házaknál egyszerűbb a helyzet, bármelyik változatot is válassza. A rádiós rendszerek azonban 
utólag is bővíthetőek, mivel nincs szükség vezetékezésre a vezérlés, az érzékelők és a motor között. 

A távirányító lehet kézi, vagy fali, működtethetünk vele egy redőnyt, vagy egy csoportot is akár. Vannak 
többcsatornás távvezérlők és programórák is. Az automatizált redőnyöknél valamilyen automatika (érzé-
kelő, vagy programóra) működteti az árnyékolókat.

Bővíthetőség - intelligens otthon
A Somfy TaHoma házautomatizá-
lási rendszere nem csak az árnyé-
koló berendezések működését oldja 
meg egyszerűen távoli vezérléssel. 
Akkor is érdemes az intelligens ott-
hon rendszert választania, ha csak 
a későbbiekben szeretné bővíteni a 
rendszert:

világításvezérlés - kapcsoló mögé 
építhető vevők
fűtésvezérlés - rádiós okos termosz-
tát
elektromos kapunyitó rendszerek - 
garázsajtónyitó
riasztórendszer - megfigyelő kame-
rák, biztonsági érzékelők

A TaHoma központi vezérlőrendszer más gyártók termékeivel is együttműködik, például a Velux tetőtéri 
motoros ablakokkal, Philps HUE okos világítás, Honeywell termosztát fej, stb.

Kivitelező megbízása, szerződéskötés
Mindenképpen olyan szerelőt válasszon, aki garanciát ad. A Somfy termékeire 5 év a garancia (kapumotorokra 3 
év). Ügyeljen arra, hogy a szerződésben szerepeljenek az egyes alkatrészekre vonatkozó követelmények is, például 
a redőnymotornál legyen megnevezve, hogy ez egy Somfy redőnymotor. A Somfy termékeken minden esetben 
rajta van a könnyen felismerhető logó. Ha például egy árnyékolóhoz tartozó távirányítóra nincs ráírva, hogy 
Somfy, akkor a biztosan nem az. Győződjön meg róla időben! Vagy ha például az árnyékolójához tartozó csőmotor 
beillesztésénél jelen van, szintén ellenőrizze, hogy minőségi terméket kap-e. 
A Somfygarancia.hu oldalon regisztrált termékekhez azonnal kinyomtathatja a termékekhez tartozó garanciale-
velet. A Somfy Magyarország így biztosítja a redőnymotorra az 5 év garanciát*, még akkor is, ha a kivitelező nem 
elérhető.
*a termékgarancia a kiszállási és szerelési díjra nem vonatkozik
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„Úgy telik meg a lélek reménnyel, amint összebékül az árnyék a fénnyel...”

SZÚNYOGHÁLÓK

A rovarok elleni védelem első számú biztonsági őre, 
emellett a redőnyök hasznos és kedvelt kiegészítő 
eleme a szúnyogháló, amely sűrű szövésű, szürke 
színű, időjárás- és tűzálló üvegszálas anyagból 
készül.

FIX  SZÚNYOGHÁLÓ

A legegyszerűbb rovar elleni megoldás a fix keretes 
szúnyogháló, amely könnyen fel- és leszerelhető.

ROLÓS, RUGÓS SZÚNYOGHÁLÓ

Száz százalékos védelmet nyújt a rovarok ellen, 
és egy mozdulattal bármikor felengedhető.

OLDALHÚZÓS SZÚNYOGHÁLÓ

Főleg terasz- és erkélyajtókra ajánljuk. Legyen 
akár egy vagy duplaszárnyú ajtó.

TOLÓAJTÓS SZÚNYOGHÁLÓ

Jellemzően nagy felületű nyílászáróknál, illetve 
tolóajtóknál alkalmazzuk.

NYÍLÓAJTÓS SZÚNYOGHÁLÓ

Elsősorban bejárati ajtóknál ideális választás, 
amely erős alumínium szerkezete miatt 
duplaszárnyú kivitelben is alkalmazható.

PLISZÉ SZÚNYOGHÁLÓ - ZIG ZAG

Mivel a pliszé szúnyoghálónál a feszítést nem 
rugó végzi, így könnyen kezelhető és bárhol 
megállítható.

REDŐNNYEL KOMBINÁLT SZÚNYOGHÁLÓ

Praktikus megoldás, hiszen a szúnyogháló 
működtetése független a redőnyétől.

 

 

SZÚNYOGHÁLÓK
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ZIG ZAG PLISZÉ 
SZÚNYOGHÁLÓ

Szélesség           Magasság
Egyoldali működtetéssel    1800 3200
Kétoldali működtetéssel     3600 3200

           Szélesség        Magasság
Középre gyűlytő működtetéssel 4500 3200
Függőleges működtetéssel            1600 2000

Méretek

Profilok

Nyitási lehetőségek

A ZIGZAG a pliszé szúnyogháló továbbfejlesztett változata, amely 
új dimenziót nyit a rovarok elleni küzdelemben. A ZIGZAG nemcsak 

praktikus, de esztétikus megoldást nyújt, ha kis helyigénnyel nagy 
méretű nyílászárókat akar rovarvédelemmel ellátni.
A ZIGZAG szúnyogháló függőleges és vízszintes mozgatáshoz egyaránt 
használható. Nincs tokozat és rugós mechanika, nincs helyben 
maradó fix elem, elhúzáskor a teljes nyílás szabadon marad, sőt 120 
cm szélességig, nyitott állapotban a szúnyogháló egyáltalán nem 
látszik.
Az összekapcsolható elemeknek köszönhetően a szúnyogháló 
nemcsak gyorsan és könnyen szerelhető, hanem ráadásul akár 4 
méteres szélességben is használható.
Akár tetőablakra vagy széles teraszajtóra szeretné, Önnek a ZIGZAG 
szúnyogháló a tökéletes megoldás.
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„Úgy telik meg a lélek reménnyel, amint összebékül az árnyék a fénnyel...”

                               Szélesség           Magasság

Egypaneles    2000* 3200

Méretek Opciók

Profilok

Nyitási lehetőségek

Többpaneles esetében akár 6000 
mm fesztávban is gyártható.

*XL

Plissé Original az a rendszer, amely alapjában véve változtatta meg a 
szúnyoghálós rendszerek koncepcióját. A leginkább innovatív rend-
szer mely évek alatt bizonyítottan érdemelte ki „ a szúnyogháló” mi-
nősítést. 
Nem csak dekoratív részét képezi a nyílászárónak, hanem 100%-os 
védelmet biztosít a rovarok ellen.
Stabilitás és megbízhatóság jellemzi.
Könnyen beépíthető, széles gyárthatósági méreteket tesz lehetővé. 
Időjárásálló, masszív üvegszálas hálóval gyártjuk.
Praktikus és rendkívül könnyen kezelhető „1 ujjas működtetés”, tet-
szőleges pozícióban megállítható.
Tökéletes tervezés: szellőztetés lehetősége széles nyílások esetén is.

PLISSÉ 
ORIGINAL
lapos alsó vezetősínnel
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                                                           Szélesség                              Magasság
Egyajtós                                    1800    2700
Kétajtós                                    2800*    2700

Méretek

Profilok

Nyitási lehetőségek

*L = H-250 
mm

A kifejezetten ajtókhoz fejlesztett rollout szúnyogháló nagyon 
nagy előnye, hogy a földön nincsenek sínek, illetve profilok, ez-
által könnyebbé teszi a küszöb nélküli ajtók használhatóságát, és 
megkönnyíti a szúnyoghálóval fedett ajtó átjárhatóságát.

Egyszárnyas, illetve duplaszárnyas kivitelben is készíthető. A szú-
nyogháló bordás csőre tekert, a háló rugóval feszített, fényáteresz-
tése és átláthatósága tökéletes. A speciális mechanikának köszön-
hetően működtetési komfortja kimagasló.

ROLLOUT  
SZÚNYOGHÁLÓ
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„Úgy telik meg a lélek reménnyel, amint összebékül az árnyék a fénnyel...”

 

 

   Szúnyogháló kiválóan védi az épület belsejét
a rovarok és a környezeti szennyezés behatolása
ellen. Amellett tökéletesen biztosítja a napfényt és
a szabad levegőkeringést.

   A szúnyogháló kerete erős extrudált alumínium 
profilokból készül, amelyek széles színskálában 
kaphatók. Minden profil porlakkos bevonattal ren-
delkezik. A háló magas minőségű fekete és szürke 
színű üveggyapotból készül. A gyártáshoz alkalma-
zott kiváló minőségű anyagoknak köszönhetően a 
termék kivételesen ellenáll a kedvezőtlen időjárási 
viszonyoknak.

   Kínálatunkban három: fix, nyíló és toló szúnyog-
háló rendszerrel rendelkezünk. Figyelembe véve, 
hogy az összes alkotóelemet saját magunk készítjük, 
az elemek egy része közös minden említett rendszer 
esetén.

A szúnyogháló háromsoros 
elrendezésben  szerelhető.

Szárny vezetősín – ennek célja 
a helymeghatározás valamint 
egyidejű szárnybiztosítás kiesés 
ellen.

A szúnyogháló kerete és szárnya belső 
sarokelemek segítségével szerelhető, azora 
tartósság és kivitelezési esztétika
a jellemző.

A keretes szúnyogháló további erősítése 
kattanózáras csatlatozássa szerelhető.
Ennek köszönhetően gyorsan és egyszerű-
en növelhető a szárny felülete.

Profilok színei:

diószínű

fehér aranytölgy

sötétbarna

antracitszürke

Vagy bármilyen RAL szín

Szúnyogháló minden 
szárnya kefetömítéssel  
tömített.

KERETES SZÚNYOGHÁLÓ RENDSZER

KERETES TOLÓ SZÚNYOGHÁLÓ RENDSZER
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Az irodák és lakások kedvelt árnyékolója, alkalma-
zása szinte határtalan lehetőséget nyújt, hiszen 
bármilyen ablakra, illetve ajtótípusra felszerelhető 
vagy akár térelválasztóként is nagyszerűen funkci-
onál.

Mennyezetre és homlokzatra egyaránt rögzíthetjük, 
a kezelőegységek pedig igény szerint bármelyik ol-
dalra szerelhetők. A lamellák 16 és 25 mm-es alu-
míniumból készülnek, amihez 117 színárnyalatot 
kínálunk.

Üvegpálcás reluxánál a lamellák felhúzását a karn-
is oldalán kivezetett zsinórokkal lehet szabályozni, 
rögzíté-
 

süket pedig súlyzár végzi, amit a zsinórok húzásirá-
nyával lehet szabályozni. A fény mennyiségét és irá-
nyát az üvegpálca elforgatásával szabályozhatjuk.

A reluxa nemcsak kézzel, hanem akár Somfy mo-
torral is működtethető, ez esetben az apró gyen-
geáramú motor végzi mind a felhúzást, mind a 
lamellák forgatását. Ez a megoldás 24 V-os transz-
formátoros rendszert igényel. Elemes motor esetén 
az elektromos hálózat kiépítése szükségtelen, ám 
csak a lamellák forgatását vezérelhetjük vele, a fel-
le mozgatást manuálisan, zsinórral kell végezni.

RELUXA
A JÓ  

HANGULAT
TITKA

ROLETTA
LE IS ÚT, FEL IS ÚT A NAPNAK
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„Úgy telik meg a lélek reménnyel, amint összebékül az árnyék a fénnyel...”

 
 

A roletta az egyik legrégibb árnyékoló. Funkcióját és eszté-
tikai megjelenését elsősorban az alkalmazott textília ha-
tározza meg. Függőleges és ferde síkú felületek árnyéko-
lására egyaránt alkalmas. Készülhet tokozott és tokozott 
nélküli kivitelben. A mozgató mechanizmus lehet rugós, 
gyöngyláncos, illetve motoros.

A textília típusát mindig a roletta funkciójának megfelelő-
en válasszuk ki. Az otthonunk hangulatához illő árnyalat 
kiválasztását gazdag színválaszték biztosítja. A roletta el-
sősorban beltéri árnyékoló, ezért a napháló kivételével a 
textíliák kizárólag belső téri használatra alkalmasak. Alap-
anyaguk általában polyészter, amit különböző felületkeze-
lő anyaggal látnak el. Különleges igények esetén (pl. láng-
állóság) a roletta üvegszál is lehet.

ROLETTA
LE IS ÚT, FEL IS ÚT A NAPNAK
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SZALAGFÜGGÖNY
A karnis 45x25 mm-
es, fehérre szín-
terezett alumínium 
profilból készül, a 
benne található 
szerkezet biztosítja 
a lamellák forgatá-
sát és elhúzását. A 
lamellák      széles-
sége 127 mm, de már a 89 mm-es változat is elér-
hető. A szalagfüggöny lamellák minimális magas-
sága 72 cm, a maximum 424 cm lehet, rögzíthetjük 
egyenes, ferde és íves felületekre egyaránt. A gyár-
tás során az olasz Technolight vállalat impregnált 
poliésztert, pamutot és üvegszál alapú szennyta-
szító anyagokat használ.

 A lamellák alját 
nehe zékkel látjuk el, 
amit zsinór fog ösz-
sze. Ön tizenegy féle, 
különböző mintá-
zatú anyag és  közel   
hetvenöt szín között 
válogathat,    így    ga-
rantáltan

hozzáigazíthatja szalagfüggönyének stílusát az 
irodahelység vagy éppen a nappali falának szí-
néhez, berendezési tárgyaihoz vagy bútoraihoz. A 
gyöngylánc segítségével ezt a típusú árnyékolót is 
könnyű kezelni, a beengedni kívánt  fénymennyi-
ség  jól  szabályozható a lamellák beállításával.
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„Úgy telik meg a lélek reménnyel, amint összebékül az árnyék a fénnyel...”

 

 

SÁVROLÓ

LAPLISS

A sávrolón a textilek felületén sötétítő és fényáte-
resztő csíkok váltják egymást, így a két egymást 
követő sáv segítségével szabályozhatjuk a beá-
ramló fény mennyiségét és az átláthatóságot. 
Ha kedvünk tartja, akár teljesen betekerhetjük a 
textilt a tokba.

A tokszerkezet bármely RAL színben rendelhe-
tő. Ennek és a textilek széles színválasztéknak 
köszönhetően a sávroló bármely stílusú otthon 
és munkahely tökéletes kiegészítőjévé válik csak 
úgy, mint más lakberendezési tárgyaink, búto-
raink, melyek látványa megteremti a harmónia 
érzését.

A sávroló speciális konzolok segítségével a meny-
nyezetre és az oldalfalra is egyszerűen felszerel-

hető. A kézi működtetés golyós gyöngylánccal 
történik, amely fehér, krém, szürke vagy fekete 
színben választható.

Ha Ön motoros működtetést szeretne sávrolójá-
hoz, Somfy csőmotorokat építünk be, amelyek fali 
kapcsolóval, illetve távirányítóval is vezérelhetők.

Kiváló minőségű textilek biztosítják, hogy Ön 
sokáig elégedett legyen sávrolójával. Az otthona 
stílusának megfelelő színárnyalatot egyedülálló 
kínálatunkból választhatja ki.

Cégünk új terméke a Lapliss, pliszé rendszerű tex-
til árnyékoló, amely bármilyen típusú nyílászáró 
rendszerhez ajánlható. Ízléses megjelenése, prak-
tikus és könnyű kezelhetősége, egyszerű telepítése 
méltán teszi kedveltté a modern otthonokban.

Nagy előnye, hogy a nyílászáróhoz történő rögzí-
tés nem igényli a keret megfúrását, hiszen a Lap-
liss árnyékolók  univerzális  konzolok  segítségé-
vel  telepíthetők az üvegfelületre vagy a nyílászáró 
üvegszorító lécének gumikédere alá. Esztétikai 
értékét tovább fokozza, hogy a  rögzítő  konzolok  
a  felszerelés  után  nem  látszanak.
 

Az árnyékoló textil anyaga kétféle típus közül 
választható. A Colosseo fényáteresztő típus, kel-
lemes fényjátékot varázsol a helységébe, míg a 
vastagabb Pantheon anyagminősége erőteljesebb 
árnyékolást, nagyobb fényszűrést tesz lehetővé. A 
plisszírozott textil a teljes üvegfelületet befedi, így 
nem marad fényrés az ablakon.

A Laplisst kétféle működtetési iránnyal rendelhe-
ti meg, így bármilyen nyílászáróhoz  passzol.  A  
szerkezetekben nincs rugó, így a működés során 
nem fordulhat elő anyagfáradásból adódó törés. 
A termék egyszerű felépítése a hosszú élettartam 
garanciája.
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„Úgy telik meg a lélek reménnyel, amint összebékül az árnyék a fénnyel...”
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