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ALUPROF – CU PASIUNE PENTRU RULOURI

Aluprof – cu pasiune pentru rulouri
DESPRE FIRMĂ
ALUPROF S.A. este parte a Capital Group Kęty S.A. Compania
este unul din producătorii de top de sisteme din aluminiu din
Europa. Compania are filiale în România, Germania, Marea Britanie,
Belgia, în Țările de Jos, Ungaria, în Ucraina, în Danemarca,
Cehia, precum și în Statele Unite ale Americii.
Datorită experienței de peste 50 de ani, compania Aluprof S.A.
are peste 1300 de clienți fideli. Vânzările anuale Aluprof S.A.
depășesc 230 de milioane de euro. Exporturile reprezintă
aproximativ 36% din totalul vânzărilor. Compania are peste
2000 de angajați. Fabricile companiei situate în Bielsko-Biala,
Opole, Goleszowo și Złotowo Aluprof SA ocupă o suprafață
de peste 220 000 m² fiind dotate cu cel mai modern echipament.
Calitatea produselor este extrem de importantă pentru Aluprof,
motiv pentru care inginerii noștri dezvoltă, în mod constant,
soluții tehnologice avansate, care răspund la nevoile construcției
unei clădiri moderne, clădiri eficiente energetic și care lasa loc
unei libertăți mari în proiectare. Compania a implementat un
sistem de management al calităţii- ISO 9001-2001, care asigură
compatibilitatea produselor noastre cu standardele europene.
Compania Aluprof are un Centru de Testare și Inovație propriu,
independent (CBI), care efectuează testele conform normelor de
testare europene (EN) și americane (ASTM, AAMA), în colaborare
cu numeroase instituții de notificare. Din structura CBI face parte,
printre altele, cea mai mare celulă de cercetare în domeniul
testării ferestrelor, ușilor, fațadelor și jaluzelelor de exterior
în domeniul testelor de etanșeitate.

DEPARTAMENTUL
DE SUPORT TEHNIC
Departamentul de suport tehnic oferă partenerilor noștri de afaceri
un suport tehnologic și consultanță pentru rezolvarea problemelor
tehnice, furnizarea de expertiză tehnică în aplicarea noilor sisteme,
software pentru design și calcul, instruirea personalului tehnic
și furnizarea de informații despre produsele noastre.
Sarcina departamentului este consilierea și sprijinul în alegerea
sistemelor, specificațiilor, desenelor tehnice și proiectării detaliilor.
Misiunea departamentului este, de asemenea, de a promova
soluțiile Aluprof printre arhitecți, sprijinirea și consilierea
arhitecților în timpul proiectării și construcției, precum și furnizarea
de servicii de asistență tehnică în rezolvarea problemelor.
Profesioniștii care lucrează în departament sunt disponibili
în totalitate pentru arhitecți, producătorii de rulouri și porți
din aluminiu.
Dacă aveți întrebări sau nelămuriri, personalul departamentului
vă furnizează toate informațiile de care aveți nevoie.
Datele de contact sunt disponibile pe site-ul
www.rulouri.aluprof.eu în subfișierul contact.

Compania, la fel ca toate companiile care aparțin Grupa Kety,
încă de la începuturile sale încearcă să-i ajute pe cei mai nevoiași.
În acest scop, a fost înființată Fundația "Grupa Kęty Dzieciom
Podbeskidzia" care sprijina copiii din centrele
de îngrijire a copiilor.
Grupa Kapitałowa Kety S.A. este lider în industria aluminiului
în Polonia. Holding, este format din 24 companii, care activează
atât în țară, cât și în străinătate. Anual, aceste companii procesează
aproape 72 000 de tone de aluminiu.
Printre cei 3 300 de clienți ai Grupului se numară concerne
multinationale, întreprinderi mari și mijlocii, precum și angrosisti,
care reprezintă aproape toate ramurile industriei din constructii,
industriei auto, industriei alimentare și electromecanice.
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DEPARTAMENTUL DE DEZVLOTARE
În activitatea sa, Aluprof S.A. se preocupă permanent
de îmbunătățirea continuă a calității produselor.
Know how-ul companiei îl constituie conceputul tehnic. Personalul
instruit de specialiști lucrează cu cele mai recente soluții
tehnologice și depune eforturi pentru a ușura utilizarea
și exploatarea sistemelor Aluprof S.A.
Înalta calitate a sistemelor noastre provine din creativitatea
departamentului de proiectare. Acesta elaborează proiecte
noi ale sistemelor de rulouri, uși și plase antiinsecte, luând
în considerare observațiile și sfaturile clienților noștri, desfășoară
activități de cercetare, supraveghează calitatea în fiecare etapă
a dezvoltării produsului.

VOPSIREA CU PULBERE
Aluprof dispune în ambele uzine de instalații moderne de
înaltă performanță pentru vopsirea cu pulbere, de linii complet
automatizate, echipate cu cabine de vopsire rapide, precum
și de cabine de vopsire în plan vertical. Cu linii suplimentare
de vopsit manuale, compania se poate adapta rapid la cerințele
clientului, în funcție de dimensiunea comenzii și de termenul
de realizare. Compania se concentrează pe soluții ecologice,
care folosesc preparate non-toxice și fără a utiliza crom
la prelucrarea aluminiului. Cabina de tip "sandwich" cu sistem
de recuperare si aplicare de pulbere permite utilizarea eficientă
a vopselelor și o schimbare de culoare rapidă.
Întregul proces de vopsire este controlat de calculator,
fapt care garantează stabilitatea și repetabilitatea parametrilor
de vopsire, inclusiv a grosimii de strat. Supravegherea eficientă
a parametrilor de vopsire este confirmată de către organizații
certificate, cum ar fi Qualicoat, Seaside și de mulți furnizori
de pulbere de vopsit.

PRODUCȚIA DE CARCASE
ȘI PROFILE PENTRU RULOURI
În uzina Aluprof din Opole are loc fabricarea de profile pentru rulouri
exterioare pe linii de producție moderne și complet automatizate
ale firmelor DREISTERN și DAllAN. Aceste dispozitive oferă
o înaltă performanță și repetabilitate a formei.
Profilele fabricate sunt realizate din foi de aluminiu tip rolă.
În funcție de utilajele utilizate, este posibilă fabricarea
a 7 tipuri (dimensiuni) de profile.

Oferta include toate tipurile de pulbere de vopsit într-o gamă
întreagă de culori RAL, NCS, paleta ATEC .Mai include vopsele
cu garanție extinsă, vopsele cu suprafețe asemănătoare cu lemnul
DECORAI, vopsirea foilor 1250 × 3000 mm, cât și un sistem
cu două straturi (grund + vopsea proprie) recomandat
pentru mediu de tip "piscină sau maritim ".
Capacitatea tuturor liniilor de vopsire Aluprof este de 7 milioane
de metri pătrați pe an. Dimensiunile maxime de vopsire sunt :
L 7200 mm; H 500 mm; cu o greutate a materialului pe cârlig până
la 300 kg.Oferta Aluprof include profile anodizate, într-o largă
paletă de culori. Există, de asemenea, profile finisate prin periere
și sablare.
Calitatea straturilor este confirmată de certificatul QUALANOD.

Fabricarea carcaselor de rulouri, constă în profilarea foii de aluminiu
și crearea unei forme adecvate a ambelor componente structurale
ale carcasei, în două etape. Ambele procese sunt efectuate
în mod automat și controlate de calculator.
Aluprof S.A. are în ofertă carcase pentru fabricarea rulourilor
cu diferite forme și dimensiuni, care îndeplinesc cele
mai sofisticate cerințe ale clienților.
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CENTRUL DE CERCETARE
ȘI INOVARE
Compania Aluprof are propriuL Centru de Cercetare și Inovare,
în care face cercetări conform standardelor europene (EN)
și americane (ASTM, AAMA) în colaborare cu o serie
de centre certificate.
CBI este specializat în următoarele domenii de cercetare:
Cercetări de etanșeitate:
- pătrunderea aerului
- rezistența la apă
- rezistența la presiunea vântului
Cercetări de siguranță și durabilitate:
- cercetările mecanice
- cercetările rezistenței la impact
- cercetările antiefractie RC1, RC2, RC3
- cercetările de durabilitate (deschideri și închideri repetate)
CBI dispune cea mai mare cameră pentru testarea ferestrelor,
ușilor, fațadelor si jaluzelelor exterioare din Europa Centrală
și de Est. În camera de poat fi testate dimensiuni mari
de 6,5 m de înălţime și lăţime de 6 m.
Recent, această cameră a fost modernizată și echipată
cu un software modern, adaptat la standardele Institutului
IFT Rosenheim, ceea ce a făcut posibil să se stabilească
o cooperare mai strânsă cu această organizație de prestigiu.
Acordul semnat permite testarea ITT pentru nevoile proprii
și pentru clienții noștri sub supravegherea IFT Rosenheim.
Această soluție este extrem de confortabilă, deoarece elimină
costurile logistice legate de, printre altele, transportul obiectelor
către Germania, și permite termene mai scurte de cercetare
și așteptare pentru documente, și ce este mai important,
permite suportul direct al clienților pe parcursul cercetarii.

Etanșeitate
la curenții de aer

Rezistență
la apă

Rezistență
la vânt

Lovire cu un obiect
moale greu

Rezistanta
la torisune

Rezistență
la spargere

Rezistență
la deschideri
și închideri repetate

Rezistență
mecanică

CENTRUL DE INSTRUIRE
ȘI INOVARE
Centrul de cercetare a fost creat pentru onstruirea de noi
prototipuri,iar în centrul de instruire, oferim suport și pregătire
pentru rezolvarea problemelor tehnice, atât la sediul central
al companiei Aluprof si la sediul clientului.
În plus, noi oferim clienţilor noştri suport prin telefon, e-mail,
sau oferim instruire teoretică și practică și în sediul Aluprof
din Opole.
Toate soluţiile noi introduse pe piaţă de Aluprof sunt, în primul rând
fabricate ca prototip, apoi clientul este instruit în fabricarea
cu precizie a produselor complete, pe bază de componente
ale sistemului pre-configurat. Serviciile ofertite clientilor
oferă mai multe oportunităţi de formare, in care angajaţii noștri
prezinta clientilor cum lucrează la locurile lor de muncă,.
În timpul unei astfel de vizite, firmelor cooperante le sunt
transmise informaţii detaliate cu privire la organizarea
optimă a atelierului și a normelor de producţie.
Datorită acestei cooperări, clienţii obţine o productivitate sporită
prin eliminarea erorilor, prin verificarea utilajelor si prin primirea
de consultantă privind fabricarea produsului finit, fapt care asigură
o funcţionare fără probleme. Echipa de service este caracterizată
prin flexibilitate și print-un răspuns rapid la cererea raportată
de către client departamentului de service.
Echipa de service a Aluprof este un grup de profesionisti
calificat și mereu la dispoziția clientului.

4

ALUPROF – CU PASIUNE PENTRU RULOURI

ACCESORII
Oferta Aluprof S.A. include o gamă larga de accesorii, care sunt
necesare pentru fabricarea rulourilor și porților de garaj.
Flexibilitatea soluţiilor și uşurinţa în utilizare sunt cuvintele care au
devenit motto-ul Aluprof în dezvoltarea ofertei pentru rulouri și uși
de garaj. De aceea noi vă oferim posibilitatea de a alege metoda
adecvată de control a rulourilor exterioare și a ușilor de garaj.

LOGISTICĂ
Noi preţuim timpul clienţilor noştri!
Prin urmare, o logistica bine funcțională este un element
cheie al succesului companiei noastre.
Aprovizionarea eficientă este prioritatea noastră.

Controlul rulourilor, în funcție de nevoile utilizatorilorului, se poate
face: manual sau prin acționare electrică cu telecomandă sau
cu buton aplicat pe perete, precum și prin utilizarea unui sistem
de control inteligent prin intermediul calculatorului, tabletei,
sau a telefoanelor inteligente.

SOFTWARE RULOURI
Cu scopul de a ușura munca clienților în fabricarea sistemelor din
aluminiu, Aluprof ofera acestora programe specializate de calcul.
Programul de calcul pentru rulouri ROLETY_ALUPROF este
destinat utilizării de către clienţi, în scopul de a sprijini proiectarea
și vânzările de sisteme de rulouri, uși de garaj și plase de insecte.
Funcțiile care sunt realizate prin software-ul nostru sunt:
– ofertare,
– generare de comandă,
– evaluarea comenzii,
– costul materialelor folosite,
– proiectarea rulourilor,
– listarea de materiale,
– optimizarea cotelor de tăiere,
– imprimarea comenzii de fabricație.

ALUPROF - LIDER DE CALITATE
Compania a câștigat numeroase premii și distincții:
ALUPROF a primit premiul de Lider al Pieței de tâmplărie 2017,
premiul Marca anului in construcții 2017, premiul Ghepardul 2016,
premiul Liderul Calității pentru Consumatori de 5 ani, premiul
de Inovatie in Construcții din 2016, premiul Lider al Pieței
de Tâmplărie 2016, premiul Liderul Calității 2016 si Marca
anului în Construcții a anului 2016, premiul Vulturul Exportului
2016, Premiul de aur Seven Construction Industry 2015 etc.
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CONSTRUCȚII EFICIENTE ENERGETIC
ECO - ÎNSEAMNĂ ECONOMIC CONSTRUCȚII EFICIENTE ENERGETIC
Esența construcției eficiente energetic este aceea de a reduce la
minimum pierderile de energie. Este important să se regăsească
în fiecare etapă, începând de la alegerea unui sistem adecvat, înca
de la stadiul de proiect, si până la fabricarea celor mai mici detalii.
Casa eficientă energetic este o casa în primul rând este bine izolată
si protejată împotrivă evacuării de căldură.
Este bine să investim într-o casă, care va reduce consumul de
energie pentru încălzire, iluminat și aer condiționat, astfel încât ea
devine mai prietenoasa și pentru noi, și pentru planetă noastră.

supraîncălziri camerelor, reducând astfel consumul dispozitivelor de
răcire sau suprasolicitarea acestora. In plus, rulourile exterioare sunt
un sistem practic, care protejează intimitatea noastră.
Rulourile exterioare funcţionează mai eficient decât perdele
convenționale sau a jaluzelelor de interior, pentru că, datorită
montajului acestora,între suprafața ferestrei și covorul ruloului
este creată o pernă de aer, care constituie un izolator suplimentar
excelent. Dacă lăsați rulourile închise pe tot parcursul unei zile
călduroase, seara veți putea să vă bucurați de răcoare.

Până în prezent, rulourile au fost adesea percepute ca un lux sau
ca element decorativ, lipsit de funcții esențiale. Însa, rulourile
contribuie în mod semnificativ la reducerea pierderilor de căldură în
timpul iernii, iar vara protejează în mod eficient interiorul împotriva

AlUPROF S.A colaborează cu Institutul Polonez de
Construcții Pasive și Energii Regenerabile și are
statutul de "Ambasador al Construcțiilor Pasive".
În lucrarea noastră de dezvoltare am pus un accent
puternic pe izolație termică și produse tehnice de înaltă
performanţă. Datorită acestui lucru, sistemele Aluprof
sunt adesea folosite în construcţii echilibrate, iar lista
clădirilor cu certificat, în care produsele noastre au fost
utilizate, sau pentru care au fost concepute special,
este din ce în ce mai lungă. Aceste soluţii sunt luate
î n co n s i d e r a re î n c ă d i n e t a p a d e p ro i e c t a re
a construcțiilor, pentru care investitorii sunt dispuşi
să aplice pentru un astfel de certificat.
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Una dintre sarcinile firmei moderne este atenția
l a p ro t e c ț i a m e d i u l u i . S p u m a p o l i u re t a n i c ă ,
cu care sunt umplute profilele noastre este liberă
de compuși CFC, iar vopseaua utilizată pentru
acoperirea componentelor fabricate de noi nu conţine
nici cadmiu nici plumb. Introducerea de produse curate
si tehnologii ecologice exprima preocuparea noastră
pentru mediul înconjurător și dorința de a rămâne
în armonie cu acesta.

PROTECȚIE TERMICĂ

Datenblatt

ALUPROF Werk in Opole, Unterputzrollladensystem SP / SP-E 165

Hersteller

ALUPROF Werk in Opole
ul. Gosławicka 3, 45-446 Opole, POLAND
Tel.: +48 77 400 00 00
E-Mail: aluprof@aluprof.eu,
www.aluprof.eu/de/
Datenblatt
ALUPROF Werk in Opole,
Unterputzrollladensystem SP / SP-E 165

ALUPROF Werk
Fenster Hersteller
Standardfenster
V5 in Opole

ul. Gosławicka 3, 45-446 Opole, POLAND
Tel.: +48 77 400 00 00
E-Mail: aluprof@aluprof.eu, www.aluprof.eu/de/

CERTIFICAT AL INSTITUTULUI CASELOR PASIVE
Fenster

Standardfenster V5

Informații:
Institutul Caselor Pasive din Darmstadt (PHI) a apreciat proprietăţile
rulourilor Aluprof reprezentate de sistemele cu casetă tencuibila SP
și SP-E. Aceasta organizație a emis un certificat de case pasive pentru
casetele cu dimensiunea de 165 milimetri sau mai mici, care în ambele
sisteme, odată cu respectarea instrucțiunilor de instalare, pot fi
utilizate cu succes în clădiri cu cerere redusă de energie. Rulourile SP
și SP-E constituie sisteme încorporate, în care caseta este încastrată în
perete, dar partea frontală rămane la exterior și se integrează perfect
în fațada cladirii.Astfel, elementele ruloului nu interferează în nici
un fel cu construcția ferestrei, nici cu buiandrugul, etanșeitatea clădirii
rămânând intactă.
Sistemele SP și SP-E au fost dezvoltate pentru a asigura protecție
împotriva pierderii de căldură și în același timp să permită finisajul
estetic al fațadei.
Instalarea corectă,îndeplineşte cerinţele Institutului Caselor Pasive
și oferă un coeficient de transfer termic Uw mai mic de 0,80 W/(m²K),
în timp ce Ug de sticlă nuSchnitt
depăşeşteSchnitt
0,70 W/(m²K).
Acesta este primul certificat PHI din această grupă de produse acordat
Beschreibung
Beschreibung
unei companii poloneze.

Zugehörige Isothermengrafik
Zugehörige Isothermengrafik

Distribuţia energiei

Rollladenkasten
mit PUR-Dämmung
= 0,024W/(m²K)
W/(m²K) ),
mitmit
PUR-Hartschaumwinkel;
AluminiumAluminium
Rollladenkasten
mit PUR-Dämmung
( =( 0,024
), Befestigung
Befestigung
PUR-Hartschaumwinkel;
seitliche Rollladenführungsschienen sind thermisch getrennt vom Rahmen angebracht.
seitliche Rollladenführungsschienen sind thermisch getrennt vom Rahmen angebracht.
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SOLUȚII FLEXIBILE PENTRU
NEVOILE DVS
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SOLUȚII
RULOURI
Siguranţa și confortul sunt principalele obiective ale companiei
Aluprof, asigurate, printre altele, de o gamă largă de sisteme de rulouri
exterioare, care asigură protecţie caselor și birourilor dumneavoastră.
Cu un design și o funcționalitate bine gândite, rulourile sunt ideale
pentru orice casa – și cea existentă și cea care abia este construită
ele asigurând pe langă confort și o o izolare termică și fonică excelentă.

PLASE ANTIINSECTE
Plasele antiinsecte Aluprof asigură protecția excelentă
a interiorului clădirii împotriva pătrunderii insectelor și particulelor
de praf din exterior. Posibilitatea de aplicare pe orice clădire.
Oferă o înalta calitate, fiabilitate și un aspect estetic cât și
rezistență la condiții meteorologice nefavorabile.

UȘI COMERCIALE / GRILAJE
Aluprof asigură o protecție maximă a suprafețelor comerciale
prin utilizarea dovedită, a unor soluții sigure și convenabile
la costuri relativ scăzute. Siguranța este garantată prin mijloace
de securitate suplimentare, grilajele constituind o soluție estetică
și de încredere.

UȘI DE GARAJ
O gamă largă de soluții estetice și de cea mai bună calitate
adaptate la fiecare garaj, este o oferta cu care Aluprof se poate
lauda. Construcții robuste,ușile sunt realizate din materiale
de înaltă calitate fiind stabile și estetice în aclași timp,
îmbinând funcționalitatea cu confortul.

UȘI INDUSTRIALE
Ușile industriale Aluprof exprimă în primul rând confort
și estetică deosebită. Acestea sunt o soluție excelentă pentru
accesul in cladiri, hale industriale, sau depozite cât si împotriva
condițiilor meteorologice sau accesului neautorizat.

OBLOANE MB-SUNSHADES
Obloanele Aluprof sunt o propunere pentru persoanele
care caută soluții practice, dar în acelasi timp și estetice.
Ele pot fi alese în culoarea potrivită cu fațada sau ramele
ferestrelor si de asemenea, le puteți utiliza pentru a evidenția
fundalul fațadei.

RULOURI TEXTILE
Roletele textile reprezintă o combinație excelentă
de funcționalitate și estetică. Pe lângă funcția de protecție
la soare ele sunt elemente de decor modern care individualizează
fiecare interior.

9

TREI AVANTAJE ALE
RULOURILOR

10

Rulourile exterioare sunt un sistem practic, care ne protejează în trei feluri: izolează termic si fonic,
ne protejează intimitatea și liniștea și oferă o barieră eficace împotriva efracției.
Rulourile firmei Aluprof sunt fabricate din materialele selectate cu grijă, care garantează
o înaltă calitate. Rulourile, atât în sistem încastrat, aplicat şi suprapus, sunt concepute
pentru a îmbunătăţi eficiența energetică a clădirii. Iarna ajuta la reducerea semnificativă
a costurilor de încălzire, iar vara, când soarele străluceşte iar temperatura exterioară este ridicată,
ele oferă o răcoare plăcută şi protejază împotriva razelor solare.
În plus, prin design şi materii prime atent selecționate ele constituie o protecţie eficientă împotriva
oaspețiilor nepoftiți. Casa devine un loc în care ne simţim în largul nostru,unde ne întoarcem cu
plăcere după o zi obositoare ştiind că totodată aici vom fi în siguranță.
Aluprof este primul furnizor polonez care oferă un sistem rezistent la spargere cu clasa RC3.
Acest lucru l-au confirmat testele efectuate într-un laborator de cercetare certificat,
în conformitate cu standardul PN-EN 1627:2011. Datorită utilizări acestui sistem de rulouri casa
este în siguranță în absenţa noastră, în special în timpul vacanțelor.
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Sisteme aplicate

SK, SKE și SKP
Rulourile aplicate SK, SKE și SKP sunt concepute pentru a fi utilizate în principal în
clădiri existente. Avantajul acestor produse este fără îndoială,faptul că, ele nu necesită
o pregătire specială pentru montaj nefiind integrate în fereastra. Ca urmare, decizia de
instalare a unui sistem de rulouri aplicate o putem lua în orice moment. Aceste soluții
pot fi aplicate pe ramele ferestrelor (în deschidere), sau direct pe perete. În primul caz
sunt recomandate sistemele cu casete semiovale SKP, care prin forma lor constituie un
element de legătură cu fațada sau dupăcaz a unui sistem SK și SKE (versiunea cu casetă
extrudată), unde caseta este teșită la un unghi de 45°. Cortina ruloului are cel mai des
profilele fabricate din tablă de aluminiu de înaltă calitate, care sunt umplute cu spumă
poliuretanică, și sunt acoperite cu două straturi de vopsea specială în sistem PU/PA.
Acest lucru face să fie caracterizate printr-o rezistență ridicată la abraziune și factori
atmosferici. În oferta noastră avem atât profile de mare rigiditate și stabilitate, fabricate
din aluminiu extrudat cât și profile din pvc. Sistemele rulourilor aplicate au posibilitatea
de a fi executate si cu plasă de insecte integrată. Această soluție completă oferă o
protecție eficientă împotriva insectelor si căldurii excesive în timpul verii, protejând în
același timp spațiile interioare împotriva pierderilor de căldură în timpul iernii.

Fiabilitate si aspect estetic
12

SISTEME APLICATE

SK

SKE

SKP

EXEMPLE DE INSTALARE

rulou –SK

Confortul
operatorului

Design și utilitate

Gama de culori
Profile

rulou – SKP

Acționarea rulourilor se poate face manual sau printr-un motor electric conectat la un sistem
de control, permițând utilizarea lor confortabilă. În oferta noastră există, de asemenea,
un sistem inteligent de control, care permite controlul rulourilor din orice loc ,
folosind un smartphone, o tabletă, sau un calculator.
Designul atent al rulourilor combinat cu atenta selectie a materialelor,oferă o protecție eficientă
împotriva oaspețiilor nepoftiți. În plus ele oferă izolație termică, permițând reducerea semnificativă
a costurilor de încălzire în timpul iernii, iar în timpul verii reduc intrarea de căldură, cea ce limitează
încălzirea excesivă a spațiilor interioare.
Gama largă de culori ofera posibilitatea de a folosi ruloul ca și element decorativ, potrivit cu aspectul
clădiri. Fabricate din foi de aluminiu de înaltă calitate componentele ale sistemelor noastra sunt
caracterizate printr-o rezistenţă ridicată la abraziune şi la intemperii.
PT 37 | PT 52 | PA 37 | PA 39 | PA 40 | PA 43 | PA 45 | PA 52 | PA 55
PE 41 | PE 55 | PEK 52 | PEKP 52
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Sisteme aplicate

SKO și SKO-P
Sistemele SKO și SKO-P sunt soluțiile incluse în familia de rulouri aplicate dedicate
în primul rând construcțiilor deja existente. Având în vedere faptul, că aceste produse
nu fac parte integrata din fereastră și nu necesită o pregătire specială pentru instalare,
ele pot fi instalate în orice moment. Caseta rulourilor SKO-P este fabricată din tablă
de aluminiu de înaltă calitate, acoperită cu un strat special de vopsea cu tehnologie
PU / PA, care asigura durabilitate și rezistență la abraziune și intemperii. La rândul său,
carcasa sistemului SKO este realizată din aluminiu extrudat, pentru a asigura o mai mare
rigiditate și stabilitate. Designul acestor soluții face ca prin forma lor ovală, să fie de
foarte multe ori selectate pentru montarea pe perete, fiind un element decorativ perfect
pentru fațadă. La fel ca și în cazul sistemelor SK și SKP cortina ruloului poate fi din profile
umplute cu spuma, extrudate sau din pvc. Avantajul acestor produse este posibilitatea
de executarii lui cu sistem integrat de plasă de țânțari.

Design modern
14

SISTEME APLICATE

SKO

SKO-P

EXEMPLE DE INSTALARE

rulou – SKO
Confortul
operatorului

Design și utilitate

Gama de culori
Profile

rulou – SKO-P

Acționarea rulourilor se poate face manual sau printr-un motor electric conectat la un sistem
de control, permițând utilizarea lor confortabilă. În oferta noastră există, de asemenea,
un sistem inteligent de control, care permite controlul rulourilor din orice loc, folosind un smartphone,
o tabletă, sau un calculator.
Designul atent al rulourilor combinat cu atenta selectie a materialelor,oferă o protecție eficientă
împotriva oaspețiilor nepoftiți. În plus ele oferă izolație termică si fonică, permițând reducerea
semnificativă a costurilor de încălzire în timpul iernii, iar în timpul verii reduc intrarea de căldură,
cea ce limitează încălzirea excesivă a spațiilor interioare.
Datorită gamei largi de culori disponibile, rulourile constituie un excelent element decorativ,
adaptat la aspectul clădirii. Fabricate din foi de aluminiu de înaltă calitate componentele
sistemelor sunt caracterizate printr-o rezistenţă ridicată la abraziune şi la intemperii.
PT 37 | PT 52 | PA 37 | PA 39 | PA 40 | PA 43 | PA 45 | PA 52 | PA 55
PE 41 | PE 55 | PEK 52 | PEKP 52
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Sisteme încastrate tencuibile

SP și SP-E

Rulouri Aluprof
cu certificat al institutului
de case pasive

Sistemele încastrate cu casetă tencuibilă SP și SP-E sunt concepute pentru a fi
utilizate în principal în clădiri noi, dar, de asemenea și în construcții deja existente
după efectuarea modificărilor necesare în buiandrug. Este important să se planifice
utilizarea unor astfel de soluții și modul în care acestea vor fi instalate chiar din faza
de proiectare a clădirii, pentru a permite o utilizare eficiență a valorilor funcţionale.
Sistemele SP și SP-E oferă o izolație termică și fonică excelentă, deoarece nu
interferează cu construcția ferestrei, ușii sau a buiandrugului, fără să afecteze
prin urmare, echilibrul energetic. Mai mult decât atât, aceste produse se potrivesc
perfect cu fațada clădirii fiind parte integrantă a acesteia. Partea frontală a casetei
este, de asemenea, baza pentru orice material de finisare (de ex. tencuială), astfel
încât casetă devine elementul nevăzut al fațadei clădirii. Elementele structurale sau
capacul de revizie și ghidajele pot fi potrivite la culoare cu ramele ferestrelor. La fel
ca și în cazul sistemelor aplicate, cortina ruloului poate fi, umpluta cu spuma, profile
extrudate sau din pvc. Rulourile în sisteme incastrate pot fi echipate cu plasa de
insecte, care asigură o protecție eficientă împotriva insectelor menținând în același
timp fluxul de lumină și de aer proaspăt în interior.

Izolare termică exelentă
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SISTEME ÎNCASTRATE TENCUIBILE

SP

SP-E

EXEMPLE DE INSTALARE

rulou – SP
Confortul
operatorului

Design și utilitate

Gama de culori
Profile

rulou – SP-E

Controlul rulourilor se poate face manual sau printr-un motor electric conectat la un sistem de control,
permițând utilizarea lor confortabilă. În oferta noastră există, de asemenea, un sistem inteligent
de control, care permite controlul rulourilor din orice loc, folosind un smartphone,
o tabletă, sau un calculator.
Cu sistemul încastrat, noi oferim, de asemenea, o versiune cu plasa inclusă împotriva insectelor,
care oferă utilizatorului său o protecție eficientă împotriva insectelor, menținând în același timp
fluxul de lumină și aer curat spre interior. În plus, construcția moderna a carcasei în sistem
SP și SP-E vă permite să efectuați întreținerea și lucrările de reparații la elementele
mecanice ale ruloului fără a perturba intimitatea casei.
Datorită gamei largi de culori, rulouri constituie un excelent element decorativ, potrivit cu aspectul
clădirii. Fabricate din foi de aluminiu de înaltă calitate componentele sistemelor sunt caracterizate
printr-o rezistenţă ridicată la abraziune şi la intemperii.
PT 37 | PT 52 | PA 37 | PA 39 | PA 40 | PA 43 | PA 45 | PA 52 | PA 55
PE 41 | PE 55 | PEK 52 | PEKP 52
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Sistemul suprapus

SKT OPOTERM
Sistemul de rulouri suprapuse SKT OPOTERM este o propunere a firmei Aluprof
către persoanele care caută o soluție estetică si funcțională. Rulourile sistemului
SKT OPOTERM pot fi folosite atât în clădiri nou construite, precum și în timpul
modernizării clădirilor existente. Produsul este foarte versatil si permite instalarea fără
încastrare, cu încastrare parțială sau totală, deoarece partea din față a casetei este
dotată cu un profil de susținere care constituie bază pentru orice material de finisare (de
ex. polistiren, tencuială, clincher etc.) astfel încât să rămână ca un element imperceptibil
al faţadei. Design-ul atent al sistemului permite fabricarea unui singur rulou, precum și
al unui set de rulouri într-o singură carcasă. Un alt avantaj al sistemului SKT OPOTERM
este posibilitatea de a alege modul efectuării reviziei prin partea de jos sau prin partea
frontală a carcasei, chiar înainte de asamblarea finală a ruloului. Instalarea sistemului
se face direct pe rama ferestrei prin profilul adaptiv selectat corespunzător. Noi oferim
profile compatibile cu majoritatea sistemelor de ferestre sau usi de lemn, aluminiu
sau PVC. Cortina ruloului poate fi fabricată din profile din tablă de aluminiu de înaltă
calitate, care conferă rezistență la abraziune și intemperii, sau profile din pvc. Designul sistemului permite integrarea de plasă de insecte care asigură o protecție eficientă
împotriva acestora. În cazul clădirilor care au pereți foarte subțiri și acolo unde nu există
posibilitatea de încastrare, puteți utiliza varianta cu așa-numitul profil curbat lateral.
Aceasta este o soluție extrem de estetică, care se va adapta cu certitudine fiecărui
interior.

Reducerea cheltuielilor pentru energie
18

SISTEMUL SUPRAPUS

SKT OPOTERM

EXEMPLE DE INSTALARE

rulou – SKT

Confortul
operatorului

Design și utilitate

Gama de culori
Profile

rulou – SKT

Acționarea rulourilor se poate face manual sau printr-un motor electric conectat la un sistem
de control, permițând utilizarea lor confortabilă. În oferta noastră există, de asemenea, un sistem
inteligent de control, care permite controlul rulourilor din orice loc, cu ajutorul unui smartphone,
o tabletă, sau al unui calculator.
Rulourile în sistemul SKT OPOTERM asigură o izolare termică excelentă, permițând reducerea
semnificativă a costurilor de încălzire în timpul iernii, iar în vara protejează perfect interiorul
de încălzirea excesivă. În plus, designul produsului permite integrarea sistemului de plase antiinsecte,
menținând în acelaşi timp accesul de lumină și de aer.
Datorită gamei largi de culori, rulouri constituie un excelent element decorativ, potrivit cu aspectul
clădirii. Fabricate din foi de aluminiu de înaltă calitate componentele sistemelor sunt caracterizate
printr-o rezistenţă ridicată la abraziune şi la intemperii.
PT 37 | PT 52 | PA 37 | PA 39 | PA 40 | PA 43 | PA 45 | PA 52 | PA 55
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Sistemul de rulouri încorporate

SDZ

Sistemul SDZ este cunoscut ca sistem de rulouri destinat în special pentru clădirile deja
existente. Aceasta este o soluţie perfectă în cazul renovărilor, atunci când este necesară
înlocuirea rulourilor vechi. Deseori, sistemul este utilizat și la clădirile noi. Arhitecţii, în
timpul proiectării clădirii prevăd posibilitatea de înlocuire a rulourilor după mai mulţi ani de
funcţionare. Construcţia special proiectată a sistemului SDZ permite o instalare rapidă și
neinvazivă a produsului pe suprafeţele existente. Oferta Aluprof oferă câteva variante de
construcţie a sistemului în funcţie de componentele utilizate, adaptate la funcționalitatea
ruloului și modalitatea de montaj a acestuia. Cortina ruloului poate fi fabricată din profile din
tablă de aluminiu de înaltă calitate, care conferă rezistență la abraziune și intemperii, sau
din profile din PVC. Acționarea rulourilor se poate face manual sau printr-un motor electric
conectat la un sistem de control, permițând utilizarea lor confortabilă. În oferta noastră există,
de asemenea, un sistem inteligent de control, care permite controlul rulourilor din orice loc,
cu ajutorul unui smartphone, o tabletă, sau al unui calculator. Datorită gamei largi de culori,
rulourile constituie un excelent element decorativ, potrivit cu aspectul exterior al clădirii.

O soluție - multe posibilități
20

SISTEMUL DE RULOURI ÎNCORPORATE

EXEMPLE DE INSTALARE

Confortul
operatorului
Design și utilitate
Gama de culori
Profile

Acționarea rulourilor se poate face manual sau printr-un motor electric conectat la un sistem
de control, permițând utilizarea lor confortabilă. În oferta noastră există, de asemenea, un sistem
inteligent de control, care permite controlul rulourilor din orice loc, cu ajutorul unui smartphone,
o tabletă, sau al unui calculator.
Oferta Aluprof oferă câteva variante de construcţie a sistemului în funcţie de componentele utilizate,
adaptate la funcționalitatea ruloului și modalitatații de montaj a acestuia.
Datorită gamei largi de culori, rulourile constituie un excelent element decorativ, potrivit cu aspectul
clădirii. Fabricate din foi de aluminiu de înaltă calitate componentele sistemelor sunt caracterizate
printr-o rezistenţă ridicată la abraziune şi la intemperii.
PT 37 | PT 52 | PA 37 | PA 39 | PA 40 | PA 43 | PA 45 | PA 52 | PA 55
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s_onro®
Firma Aluprof S.A. oferă covorul de lamele s_onro®, care poate fi folosit cu succes
in orice versiune de rulou aplicat sau încăstrat. Această solutie inovatoare, datorită
designului special al profilululi cu perforație lată, permite o obținere de transluciditate
de aproape 20%. În timpul iernii, avem posibilitatea de a folosi energia solara pentru
a încalzi interiorul lucuinței noastre menținând în același timp un echilibru perfect de
lumină și umbră (lipsa efectului de orbire). Această soluţie, la fel ca toate sistemele de
rulouri, pot fi găsită în versiunea cu plasa de insecte integrată. Oferta include cele mai
populare culori: alb, argint, gri antracit și gri aluminiu.

Formă modernă și placută vederii
22

18,5

ARMARE

2

3

20˚

7,8

lamela deschisa

lamela închisa

Specificații
tehnice

Sistemul s_onro® combină obloanele și rulourile într-un singur sistem.
Spre deosebire de rulourile tradiționale,20 % din suprafața sistemului s_onro® permite patrunderea
razelor solare (rulouri tradiționale 1-2 %). Greutate totală 5,8 kg/m².
Lamela finală este fabricată din aluminiu (42 × 8 mm).

Procesul de
ventilație

Atunci când unghiul de incidență al soarelui pe fațadă depășește 20°, sistemul s_onro® nu permite
patrunderea de lumină solară direct în cameră.
În cazul în care aveți nevoie de o cameră complet întunecată lamelele pot fi închise .
Dacă dorim să ne intre lumină în cameră, sistemul s_onro® permite adjustare individuală,
după preferințe dvs.

Gama de culori

Gri antracit, alb, gri aluminiu și argint.
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Jaluzelor de fațadă - sistemul cu montare frontală

SKEF

Sistemul de jaluzele venețiene SKEF este destinat pentru utilizarea în clădirile deja
existente. Avantajul acestor produse este fără îndoială,faptul că, ele nu necesită o
pregătire specială pentru montaj nefiind integrate în fereastra. Ca urmare, decizia de
instalare a unui sistem de rulouri aplicate o putem lua în orice moment. Aceste soluții pot
fi aplicate pe ramele ferestrelor (în deschidere), sau direct pe perete. Structura sistemului
este fabricată din aluminiu extrudat, ceea ce îi asigură durabilitatea și rezistența la
acțiunea factorilor atmosferici, permițând vopsirea în orice nuanță din gama RAL. Acest
lucru permite în același timp asortarea culorilor elementelor vizibile ale jaluzelelor
cu fațada clădirii sau tâmplăria ferestrelor. Soluția propusă este caracterizată de o
prefabricare foarte ușoară, datorită posibilității non-invazive de montare a șinei jaluzelei,
care elimină necesitatea găuririi, asigurând păstrarea valorilor estetice ale produsului.
Ghidajele elaborate special asigură funcționarea egala a jaluzelelor.
Sistemul SKEF reprezintă o soluție universală, care poate fi utilizată pentru montarea
jaluzelelor de fațadă, în care au fost folosite lamele cu mărime de 50 – 80 mm. Cel mai
important aspect este acela că jaluzelele de fațadă în sistemul adaptiv SKEF pot fi dotate
cu plasă anti-insecte, care asigură o protecție eficientă împotriva insectelor cu păstrarea
fluxului luminii și aerului curat spre interior.

Echilibru perfect între lumină și umbră
24

SISTEMUL DE JALUZELOR DE FAȚADĂ

SKEF

EXEMPLE DE INSTALARE

jaluzele venețiene în caseta SKEF

Confortul
operatorului

Acționarea jaluzelor se poate face manual sau printr-un motor electric conectat la un sistem
de control, permițând utilizarea lor comfortabilă. În oferta noastră există, de asemenea, un sistem
inteligent de control, care permite controlul rulourilor din orice loc, cu ajutorul unui smartphone,
o tabletă, sau al unui calculator.

Design și utilitate

Toate detaliile au fost proiectate cu scopul de a permite montarea jaluzelelor împreună cu rulourile
montate pe fațadă. Acest lucru permite păstrarea aspectului estetic al clădirii.

Gama de culori

Datorită gamei largi de culori, rulouri constituie un excelent element decorativ, potrivit cu aspectul
clădirii. Fabricate din foi de aluminiu de înaltă calitate componentele sistemelor sunt caracterizate
printr-o rezistenţă ridicată la abraziune şi la intemperii.

Profile

50 mm 80 mm
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la efracție

Casa este locul, pe care îl asociem cu liniștea și siguranța. Dar de unde sunteți sigur, ca veți proteja
bunurile dvs. împotriva spargerii?
In fiecare zi, media ne bombardează cu informații despre spargeri. De multe ori ne întrebăm,
atunci, ce măsuri de precauție suplimentare trebuie luate, pentru a ne simți în siguranță. Vigilența
celor din casa nu este de ajuns. Merită să găsim soluții de siguranță, care opresc un vizitator
nedorit. Una dintre aceste soluții sunt rulourile exterioare antiefracție.
Rulourile antiefracție sunt un sistem inovator, care combină estetica și durabilitatea. Acestea sunt
montate atât în cladiri noi, precum și în clădirile existente. Produsul îndeplineşte cu succes funcţia
sa, prin întărirea elementelor individuale, și al ghidajelor care prin designul lor previn îndoirea
și extragerea profilelor cortinei ruloului. In plus, fosirea de lamelă extrudată previne deteriorarea
cortinei în timpul lovirii.
Aluprof este prima companie care a primit pentru produsul sau clasa III de rezistența la efracție.
Acest lucru este confirmat de testele efectuate într-un laborator de cercetare certificat,
în conformitate cu standardul PN-EN 1627:2011. Calitatea sistemului asigură, de asemenea
printr-un certificat pentru elementul de securitate al mecanismului cu clichet, montat în partea
inferioara a ruloului, care protejează împotriva ridicări neautorizate a cortinei.
Sistemul antifurt este disponibil în diverse culori, cea ce îi permite să fie ușor adaptat la culoarea
ferestrelor și a fațadelor clădirii.
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Sisteme de rulouri

ANTIEFRACȚIE

em

pol

on
din

P ri mul

st

ez

si

Acest sistem este dedicat persoanelor pentru care este esențial să asigure siguranța
sa si a celor apropiați. Ca producător de sisteme de rulouri, am decis să facem un pas
mai departe și sa oferim clienţilor noştri un produs, care nu numai că va fi un element
decorativ dar, în același timp, aceasta va asigura o protecție eficientă împotriva accesului
neautorizat. Design-ul modern, funcționalitatea si ușurința de instalare și utilizare,
precum și aspectul estetic permit ajustarea rulourilor la cerinţele clădirii și la culoarea
fațadei. În acest tip de produs, fiecare element are întăriri speciale, ceea ce împiedica
îndoirea sau smulgerea cortinei ruloului. In plus,folositea cortinei ruloului cu lamelă
extrudată previne deteriorarea în timpul lovirii. În plus, mecanismul cu clichet montat
în partea inferioară a rulouri împiedica ridicarea cortinei închise, cea ce garantează
o protecție eficientă a casei. Rulourile sunt fabricate din aluminiu, prin urmare, sunt
caracterizate printr-o greutate redusă, rezistență la intemperii și sunt ușor de întreținut.
În timpul absenței noastre rulourile protejează ferestrele și balconul de ochii potențialilor
spargatori, si bunurile noastre împotriva furtului. Datorită izolației puteți proteja
interiorul casei de expunerea excesivă la soare.

clasa RC 3

nță
de reziste

la efracție

Rulouri antefracție clasa RC3
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SISTEME DE RULOURI

Ghidajele au întăriri speciale,
care împiedică îndoirea.
și extragerea forțată
a profilelor din rulou.

In plus, construcția întărită
a cortinei ruloului previne
deteriorarea în cazul lovirii.

Rezistență sporită a lamelei de finale
– rigiditate ridicată și stabilitate.

Sistem antiridicare cu mecanism
cu clichet.

Caracteristici
specifice ale
sistemului
Design și utilitate
Gama de culori
Profile

– construcție solidă a cortinei ruloului
– cadrul armat al ghidajelor
– mecanism antiridicare cu clichet în partea de jos a ruloului
– lamela finală armată
Rulourile antifurt pot fi adaptate la diferite sisteme, în care armura este înfașurată în caseta din
aluminiu, aplicată pe perete sau în glaf. Tehnologiile aplicate, precum și designul inteligent permite
instalarea, unde casetele ar fi cel mai puțin vizibile.
Profilele sunt disponibile într-o gamă largă de culori, astfel încât să poată fi adaptate
perfect la ramele ferestrelor.
PE 55
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UȘI CĂTRE LUME
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Există mai multe tipuri de usi de garaj, inclusiv cele tip rulou și secționale. Alegerea corectă a unei
uși depinde în primul rând de nevoile noastre privind produsul respectiv. Dacă dorim de exemplu
acționare electrică și economie de spațiu trebuie să alegem o ușă tip rulou.
FUNCȚIONALITATE – Ușa tip rulou este atât de versatil,ă încât poate fi instalată și în clădiri
existente, și în cele care sunt în faza de construcție. Avantajul particular al unei astfel de porţi
este economia de spaţiu, pentru că această lucrează în plan vertical.. Cortina ridicată a ușii nu
limitează vizibilitatea.
CONFORT IN UTILIZARE – Aluprof S.A. oferă și usi cu acționare electrică.Ușa tip ruloueste ușor
de utilizat, și ofera siguranță. Acționarea electrică permite utilizarea telecomenzii. Controlul radio
permite deschiderea și închiderea din telecomandă, fără a fi nevoit sa ieșiți din mașina. Aceasta
o puteți aprecia pe timp de ploaie și în timp de iarnă. Poarta este echipată cu protecție împotriva
inundării. In plus, poarta poate fi echipată cu o serie de măsuri de protecție, cum ar fi o fotocelulă
sau cu senzori pe lamela finală.
AVANTAJELE UȘILOR TIP RULOU – Profilele ușilor tip rulou pot fi împărțite în două tipuri:
cu spumă și extrudate. Primele sunt realizate din tablă de aluminiu de înaltă calitate, care sunt
acoperite de două straturi de vopsea în sistem PU/PA. Datorită acestuia produsul prezintă
o rezistență ridicată la abraziune și intemperii. Profilul din aluminiu extrudat constituie o protecție
sigură și stabilă. Profilele sunt disponibile într-o gamă largă de culori, ale caror straturi sunt
realizate prin vopsire cu pulbere, vopsire care crește rezistența lor. Avantajul ușilor moderne,
este gama largă de culori, fapt care permite selectarea produsului în funcție de culoarea fațadei.
INSTALARE – Instalarea, ajustarea și acționarea ușilor trebuie să fie efectuate numai de către
o persoană cu calificare și experiență corespunzătoare, indicată de producătorul porții. Produsul
trebuie instalat astfel încât să ofere accesul la mecanismele sale, pe parcursul reglării, întreținerii
sau reparaţiilor, și ce este important - într-un mod care nu va interfera cu mișcarea de coborâre
și de retragere a covorului de lamelă. Lucrările la sistemul electric, de asemenea, ar trebui să fie
făcute de către o persoană autorizată.
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Uși de garaj tip rulou

BGR

Ușa de garaj tip rulou este soluţie ideală atât pentru clădirile care sunt în construcție cât
și pentru cele din clădirile deja existente. Aceste oferă o soluţie excelentă pentru spații
de acces, garaje, sau depozite sau ca si protecție împotriva condițiilor meteorologice sau
al unui eventual acces neautorizat.
În funcție de dimensiunile și condițiile de instalare, este posibilă montarea ușii garajului
pe console sau într-o carcasa. Ușile de garaj au profilele umplute cu spuma, fabricate
din tablă de aluminiu de înaltă calitate, având două straturi de vopsea în sistemul
PU/PA. Straturile de vopsea sunt caracterizate printr-o rezistență ridicată la abraziune
și intemperii. Pe de altă parte profilele extrudate sunt caracterizate printr-o rezistență
considerabilă și durabilitate, precum și prin posibilitatea de a fi vopsite în orice culoare
din paletarul RAL. Există posibilitatea de a fi acoperire cu folie decorativă, lucru care
sporește confortul vizual al produsului și reduce riscul abraziunii.

Economie de spațiu
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SISTEME DE UȘI DE GARAJ

EXEMPLE DE INSTALARE

ușa – BGR/SK

Confortul
operatorului

ușa – BGR/SKO-P

Unul din avantajele folosirii ușilor tip rulou este economisirea spațiului. Ușa care lucrează în planul
orizontal este o soluție bună acolo unde aleea către garaj este scurtă sau are acces direct de la
stradă. Acest lucru îmbunătățește siguranța șoferului, pentru că, cortina ridicată a porții nu limitează
vizibilitatea, Acționarea electrică permite utilizarea telecomenzii. Controlul radio permite deschiderea
și închiderea din telecomandă, fără a fi nevoie de a ieși din mașină.

Siguranță

În conformitate cu standardele în vigoare, ușa de garaj este echipată cu protecțiă împotrivă umezelii.
Mai poate sa fie echipată și cu senzor împotriva de siguranta pe ultima lamelă si cu un set de fotocelule.
În cazul unei pene de curent, ușa poate fi deschisă cu acționare manuală de urgență.
Frân electromagnetică a porții, împreună cu suporții de blocare, împiedica eficient orice încercare
de a ridica cortina. Foarte solizi, pereți ghidajelor au o grosime corespunzătoare pentru
a împiedica ruperea cortinei.

Gama de culoris

Cu gama largă de culori usile de garaj tip rulou sunt un element decorativ, ce poate fi potrivit cu aspectul
clădirii. Straturi de culori sunt depuse prin metoda de vopsire cu pulbere.

Profile

PA 52 | PA 55 | PA 77 | PE 55 | PE 100
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Usi industriale

BPR

Ușile industriale constiutuie o protecție de încredere pentru halele industriale, depozite
etc, cât și o protecție împotriva condițiilor meteorologice nefavorabile și al unui acces
neautorizat.
Cortina porții este fabricată din profilul de aluminiu extrudat PE 100. Forma și grosimea
pereților se alege astfel încât cortina sa fie stabilă și rezistentă la impactul mecanic
accidental. Există posibilitatea aplicarii în cortina porții a unui profil cu geamuri -PER
100,profil care permite ventilația. Profilele și ghidajele sunt acoperite cu pulbere într-o
gama larga de culori gama largă de culori RAL.
Cortina cortina rulează pe un ax de oțel așezat în console, care au funcția de sprijni,
și lagere. În cazul usilor instalate în glafuri, este necesar să se acorde o atenție deosebită
la înălțimea minimă.
Ușile industriale se pot împărți în două tipuri:
– cu console rulante: BPR/KNJ,
– cu console fixe: BPR/KNS.

Durabilitate pentru mai mulți ani
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SISTEME DE UȘI

EXEMPLE DE INSTALARE

ușa – BPR/KNJ

Confortul
operatorului

Siguranță

Gama de culoris
Profile

ușa – BPR/KNS

Ușa industrială poate fi montată atât în clădiri deja existente și în curs de construcție. Controlul ușii
se realizează prin comutatorul localizat în interiorul clădirii. În funcție de nevoile dumneavoastră, puteți
utiliza comanda radio sau alte combinații selectate de control, care sporesc confortul utilizatorului.
În conformitate cu standardele în vigoare, poarta industrială este echipată cu următoare elemente
de protecție:
– frână inerțială oferă protecție împotriva căderii accidentale a cortinei:
– contactor de siguranță în lamela finală, care împiedică blocarea în cazul coborâri cortinei;
– un set de fotocelule, care reacționează la mișcare in timpce ușa de închide pentru
a o opri in caz de pericol
– acționare manuală de urgență, care permite, în cazul penei de alimentare cu energie electrică,
deschiderea sau închiderea porții cu ajutorul unui lanț.
O selecție largă de culori din paleta standard permite satisfacerea nevoilor celor mai exigenți clienți.
Straturile de vopsea sunt depuse prin metoda de vopsit cu pulbere.
PE 100
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Grilaje tip rulou

BKR

Funcția principală a grilajului este de a proteja clădirea și, în acelaşi timp, de a oferi
posibilitatea vizionării vitrinelor de magazin, și de a asigura o bună ventilație în spațiile
comerciale și garajele subterane. Profilele suplimentare din partea de jos împiedica
pătrunderea de gunoi, praf sau rozătoare prin grilaj. Grilajul poate fi instalat atât în cladiri
care sunt în faza de construcție, cât și în clădirile existente.
În funcție de dimensiunile și condițiile de instalare, există posibilitatea de instalare
grilajului rulant cupa cum urmează:
– pe console,
– în carcase.
Cortina grilajului poate fi fabricată din profil de aluminiu, extrudat tip PEK 52, PEK 77,
PEK 80 lub PEK 100. Profilele și ghidajele sunt acoperite cu vopsea într-o gama largă
de culori RAL.

Protecție ideală a spațiilor comerciale
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SISTEME DE GRILAJE

EXEMPLE DE INSTALARE

grilaj –BKR/SKO-P

Confortul
operatorului

Siguranță

Gama de culori
Profile

grilaj –BKR/KNJ

Controlul grilajului se realizează prin comutatorul localizat în interiorul sau exteriorul clădirii.
În funcție de nevoile dumneavoastră, puteți utiliza comanda radio sau alte combinații selectate
de control, care ridică confortul utilizatorului.
În conformitate cu standardele în vigoare, grilajul rulant este echipat cu protecție împotrivă umezelii
Mai poate sa fie echipat și cu senzor pentru prevenirea accidentelor la inchidere, la ridicare, precum
si un set de fotocelule. În cazul unei pene de curent, grilajul poate fi deschis cu acționare manuală
de urgență. Frân electromagnetică a motorului, împreună cu cârligele de de blocare pot împiedica
în mod eficient orice încercare de a ridica grilajul.
O selecție largă de culori din gama standard permite satisfacerea nevoile celor mai exigenți clienți.
Straturlei de vopsea sunt depuse prin metoda de vopsire cu pulbere.
PEK 52 | PEK 77 | PEK 80 | PEK 100
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Controlul inteligent

Aluprof SmartControl
Aluprof SmartControl este o soluție modernă a firmei Aluprof conceput pentru a oferi
confort și siguranţă pentru utilizatori. Datorită aplicări tehnologiei moderne, controlul
rulourilor sau ușilor de garaj devine extrem de simplu. În plus, controlul suplimentar al
rulourilor va fi posibil din orice loc și în orice moment, folosind un calculator, o tabletă,
sau un smartphone. Aplicația gratuită cu o interfață confortabilă și modernă este extrem
de prietenoasă pentru utilizator, permițând crearea și controlul unui grup de dispozitive
cum ar fi rulourile, ușile de garaj sau jaluzelele de fațadă.

Casa DVS. sub control!
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CONTROLUL INTELIGENT
DRIVERE PENTRU RULOURI
DM35R

DM35EV/Y

DM35S

sau

Economisirea
eneriei

Iarna, când condițiile sunt nefavorabile, puteți închide rulourile pentru a proteja interiorul împotriva
pierderilor de căldură, dar, în zilele însorite, puteți permite patrunderea razelor soarelui. În zilele
călduroase, închiderea rulourilor permite prevenirea încălziri excesive a încaperilor, reducând astfel
consumul de aer condiționat și crearea unui climat favorabil pentru utilizatorii din interior.
În afară de asta, datorită gestionării energiei, putem reduce consumul de la distanță.
Astfel permiteți evitarea costurilor suplimentare.

Costuri de
exploatare reduse

Folosirea controlului inteligent pentru rulourile exterioare poate reduce cheltuielile pentru încălzire
în timpul iernii, și răcire în timpul verii cu până la 30% pe an. Această soluție poate contribui,
de asemenea, la scăderea consumului de energie în cazul în care uitați lumina aprinsă.

Protecție
suplimentară
împotriva
spargerii

Datorită opțiunii de autoprogramare, la ora stabilită rulourile sunt acționate prin pornire setată anterior,
cea ce simulează prezența dvs în locuință descurajând în acest fel un potențial spargător.

Confort în
utilizare

Posibilitatea de a grupa rulourile și de a creea așa-numitul „scenariu” cere vă permite să gestionați
deschiderea și închiderea lor în funcție de nevoile individuale. Exemplu de scenariu: „DEȘTEPTARE”
la ora 7:00 acționează rulourile înspre pozitia deschis.

Garanția
siguranței

Criptarea conexiunilor împiedică accesul la panoul utilizatorului de către entități străine, precum și
posibilitatea de a controla dispozitivele fără parola (criptare de securitate la nivelul băncii).
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ACȚIONARE, PROTECȚIE ȘI ACCESORII

SKO-P

SP

SP-E

SKN B+H

OPOTERM

+

+

+

+

+

+

+

Retractor cu panglică
încorporat

+

+

+

+

+

+

+

+

Retractor încorporat
cu panglică și izolație

BKR

SKO

+

DESCRIERE

BPR

SKP

Retractor cu șnur sau panglică

FOTOGRAFIE

BGR

SK

AUTOMATIZĂRI, PROTECȚIE
ȘI ACCESORII

+

+

+

+

+

+

+

Retractor cu manivelă,
cu șnur sau panglică

+

+

+

+

+

+

Manivelă

+

+

+

+

+

+

Arcuri

+

+

+

+

+

+

Motoare tubulare

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Motoare pentru
uși industriale
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+
+

+

Comutatoare cu buton
și cu cheie

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Întrerupătoare programabile

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Telecomenzi

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Centrale de control

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Dispozitiv antiridicare

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Fotocelule

+

+

+

Senzor de protecție
pe lamela finală

+

+

+

OFERTA PROFILE

PROFILE PENTRU SISTEMELE
DE RULOURI, UȘI DE GARAJ ȘI GRILAJE

PT 37

PT 52

PA 37

PA 39

PA 40

PA 43

PA 45

PA 52

PA 55

PA 77

PE 41

PE 55

PE 100

PEK 52

PEKP 52

PEK 77

PEKP 77

PEK 80

PEKP 80

PEKO 80

PEK 100

PER 77

PEW 77

PER 100

înălțimea profilului: 37 mm
grosime: 8 mm

înălțimea profilului: 40 mm
grosime: 8,7 mm

înălțimea profilului: 55 mm
grosime: 14 mm

înălțimea profilului: 100 mm
grosime: 25 mm

înălțimea profilului: 77 mm
grosime: 18,5 mm

înălțimea profilului: 100 mm
grosime: 25 mm

înălțimea profilului: 52 mm
grosime: 14 mm

înălțimea profilului: 43 mm
grosime: 8,8 mm

înălțimea profilului: 77 mm
grosime: 18,5 mm

înălțimea profilului: 52 mm
grosime: 13 mm

înălțimea profilului: 80 mm
grosime: 18,5 mm

înălțimea profilului: 77 mm
grosime: 18,5 mm

înălțimea profilului: 37 mm
grosime: 8,5 mm

înălțimea profilului: 45 mm
grosime: 9 mm

înălțimea profilului: 41 mm
grosime: 8,5 mm

înălțimea profilului: 52 mm
grosime: 13 mm

înălțimea profilului: 80 mm
grosime: 18,5 mm

înălțimea profilului: 77 mm
grosime: 14,5 mm

înălțimea profilului: 39 mm
grosime: 9 mm

înălțimea profilului: 52 mm
grosime: 13 mm

înălțimea profilului: 55 mm
grosime: 14 mm

înălțimea profilului: 77 mm
grosime: 18,5 mm

înălțimea profilului: 80 mm
grosime: 18,5 mm

înălțimea profilului: 100 mm
grosime: 25 mm
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GAMA DE CULORI

PEK 52

PEKP 52

PER 77

PEW 77

PEK 77

PEKP 77

PEK 80

PEKP 80

PEK 100
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+

+

x=00

x – culoare

+

x=01

COD

CULOARE

PE 41

GAMA DE CULORI

* – culoare specială – la comandă

+

R – acoperit cu folie decorativă

y – partea de acoperire a profilului
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