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 ZASTOSOWANIE
System roletowy scalony z oknem, z możliwością pełnej zabudowy jest szczególnie 

polecany do stosowania w nowoczesnym budownictwie energooszczędnym

 ZALETY
 zwiększają izolacyjność termiczną i akustyczną

 szeroka gama kolorystyczna Renolit i RAL

 połączenie rolety z rolowaną moskitierą okienną i drzwiową

 dobór skrzyni roletowej w zależności od wysokości okna do 3,5 m

  prosty montaż napędów pasowych, korbowych i elektrycznych z pełną 

automatyką

 usztywnienie ramy okna w górnej części stalowym profilem

  złącza narożne zapewniają dużą sztywność nawet przy bardzo dużych wy-

miarach rolety

 skośny kształt profilu dolnego odprowadza wodę z wnętrza skrzyni rolety

  prosty i wygodny montaż z każdym oknem PVC, drewnianym i aluminio-

wym

 prowadnice i pancerz w wersji mini i maxi, PVC i Alu

 CHARAKTERYSTYK OGÓLNA
EliteXT – jeden system wszystkie możliwości
Jeden zestaw elementów – cztery warianty:

1. Pokrywa rewizyjna tylna – czołowa, z opcją na moskitierę przy zastosowania 

specjalnego wzmocnienia stalowego.

2. Pokrywa rewizyjna u dołu, umożliwia tynkowanie wewnątrz oraz na zewnątrz, 

z opcją na moskitierę przy zastosowania specjalnego wzmocnienia stalowego. 

3. Pokrywa rewizyjna na zewnątrz, umożliwia tynkowanie wewnątrz oraz na 

zewnątrz, z opcją na moskitierę przy zastosowaniu specjalnego wzmocnie-

nia stalowego.

4. Żaluzje fasadowe, można tynkować wewnątrz oraz na zewnątrz.

Trzy wielkości skrzyń 175/220, 200/220, 240/255.

EXAKT – system roletowy do zabudowy od strony zewnętrznej
  szufladowy system serwisowania

   wielkość skrzyń roletowych pozwala stosować je do ścian dowolnej grubości, 

wykonanych z dowolnego materiału

  trzy wielkości skrzyń: 156/181, 181/206, 220/245

EXKLUSIV – moskitiera zwijana połączona z roletą okienną i drzwiową
  system wiatrowy – zabezpiecza siatkę przed wypadnięciem z prowadnicy

  dowolna konfiguracja, w tym okno i drzwi w jednej skrzyni

  innowacyjne, chronione patentem rozwiązania

Izolacja termiczna i akustyczna: skrzynie roletowe EXTE spełniają

podwyższone wymagania termoizolacyjne (dedykowane dla budownictwa

energooszczędnego), U≥0,6 W/(m2K) oraz izolacyjność

akustyczną Rw≤47dB

 DODATKOWE INFORMACJE
Kraj produkcji: Niemcy

Dystrybucja: hurtowa sprzedaż elementów do produkcji

Aprobaty i certyfikaty: Atest Higieniczny HK/B/1212/01/2008, zgodne

z PN-EN 13659:2006 oraz PN-EN 13561:2006

Badania:
  przepuszczalność powietrza skrzyni roletowej według normy EN 1026. 

Wynik: najlepsza ocena, klasa 4 zgodnie z EN 12207;

  przepuszczalność powietrza połączenia skrzyni z ramą według normy EN1026.

Także tutaj osiągnięto najlepszą z ocen, klasa 4 zgodnie z EN 12207;

  szczelność skrzyni roletowej podczas ulewnego deszczu, według  EN 1027 

ze wspaniałą wartością, klasa 7A zgodnie z EN 12208;

  szczelność połączenia przy pomocy adaptera podczas ulewnego deszczu, 

według EN 1027. Wynik: najlepsza ocena, klasa 9A zgodnie z EN 12208;

   wytrzymałość na obciążenie wiatrem według EN 12211, również najlepsza 

z wartości klasa A5 zgodnie z EN 12210.
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