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ROLETY NAELEWACYJNE ALUKON  
KREATYWNA ARAŻACJA ELEWACJI

Rolety naelewacyjne montuje przed oknem. Można je montować 
zarówno w nowo budowanych obiektach, jak i w przypadku moder-
nizacji budynków w połączeniu z nowymi oknami. Rolety występują w 
różnorodnych kolorach, jakie oferuje firma ALUKON. Nie ma znaczenia, 
czy chodzi o klasyczne profile roletowe, profile s_onro®-, żaluzje, czy też 
lamele żaluzji fasadowej - znajdziemy rozwiązanie do każdego rodzaju 
zabudowy – na życzenie również ze zintegrowaną moskitierą. Pancerze 
roletowe  ALUKON wykonano z aluminiowych profili lub profili PCV. W 
ofercie dostępne są profile o różnych wysokościach.

WIĘCEJ PRODUKTÓW I NOWOŚCI POD ADRESEM 
WWW.ALUKON.COM
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WIĘCEJ NIŻ TYLKO OCHRONA PRZED 
WŚCIBSKIM SPOJRZENIEM
SYSTEMY ALUKON MAJĄ WIĘCEJ ZALET NIŻ MYŚLISZ

Ochrona akustyczna
chroni przed hałasem

Ochrona przed owadami
możliwość integracji we wszystkich  
typach skrzynek rolet, zatrzymuje 
uciążliwe owady na zewnątrz

 Ochrona przeciwsłoneczna
miły klimat wnętrza także
w gorące letnie dni

Ochrona przed podglądaniem
więcej prywatności we własnym 
domu

Osłona przed warunkami  
atmosferycznymi

zabezpiecza okna przed gradem  
i wiatrem

Ochrona antywłamaniowa
dodatkowa bariera zapewniająca 
bezpieczeństwo, odstrasza niepros-
zonych gości



Stabilność
skrzynka i profile z aluminium 
odpornego na działanie korozji -
stabilne,  trwałe, bezobsługowe i 
podatne na recycling rozwiązanie
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Oszczędność energii
wsparcie dla termoizolacji,
oszczędność energii i kosztów 
ogrzewania

Komfortowa obsługa
komfort obsługi dzięki napędowi 
elektrycznemu lub  pasom, sznur-
kom bądź korbom

Aranżacja elewacji
rolety jako element
żywotnej aranżacji elewacji

Profile tłoczone lub walcowane
skrzynki roletowe dostępne
w wariancie z aluminiowymi  
profilami tłoczonymi

Made in Germany
trwałe materiały wysokiej jakości   

 M
AD

E in  GERMAN
Y√



ODROBINA DESIGNU 
SKRZYNKA NAELEWACYJNA LUB PODTYNKOWA

Dzięki roletom naelewacyjnym w odpowiednio 
dobranym kolorze elewacja nabiera dodatkowych 
zalet. Możesz zdecydować o walorach wizualnych 
swojego domu i wybrać kolor zgodny z elewacją 

lub z nią kontrastujący.
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OCHRONA I KOMFORT
SPEŁNIENIE NAJWYŻSZYCH WYMAGAŃ 

Rolety i osłony przeciwsłoneczne ALUKON 
można dostosować do indywidualnych potrzeb. 

Ochrona przed słońcem, owadami lub przed  
podglądaniem – mamy odpowiednie rozwiązanie dla  

wszystkich sytuacji życiowych i wymogów 
mieszkaniowych. 
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OKRĄGŁYĆWIERĆOKRĄGŁY SKOS 20° SKOS 45° KĄT PROSTY 90°

ROLETY 
ZEWNĘTRZNE 



KSZTAŁTY I KOLORY 
ELEMENTY ARANŻACJI DLA TWOJEJ ELEWACJI

Skrzynki do rolet nasadzanych są dostępne w różnorodnych 
kształtach i kolorach, dzięki czemu można zaprojektować 
elewację domu zgodnie z indywidualnymi potrzebami

ROLETY NASADZANE  |  11

Ochrona przeciw owadom
możliwość integracji we wszystkich typach 

skrzynek rolet

Dodatkowe akcenty
dostępne we wszystkich kolorach RAL,

w strukturze matowej, z połyskiem
oraz z fakturą lub w wariancie anodowanym

Profile tłoczone lub walcowane
skrzynki roletowe dostępne w wariancie z 
aluminiowymi profilami tłoczonymi lub  

walcowanymi

Szybki serwis
zewnętrzna osłona umożliwia

szybkie i czyste przeprowadzenie
prac serwisowych i naprawczych



WARIANT PODTYNKOWY, KĄT 
PROSTY 90°

WARIANT PODTYNKOWY 
ZE SKOSEM 20°

ROLETY
PODTYNKOWE



Ochrona przeciw owadom
możliwość integracji we wszystkich typach 

skrzynek rolet

Ukryte rozwiązanie
rolety podtynkowe niemal niewidocznie

integrują się z elewacją.

Profile tłoczone lub walcowane
skrzynki roletowe dostępne w wariancie z 
aluminiowymi profilami tłoczonymi lub  

walcowanymi

Szybki serwis
zewnętrzna osłona umożliwia

szybkie i czyste przeprowadzenie
prac serwisowych i naprawczych

ROZWIĄZANIE ZINTEGROWANE Z 
ELEWACJĄ 
UKRYTE I FUNKCJONALNE

Rolety podtynkowe ALUKON można stosować zarów-
no w przypadku nowych budynków, jak i w ramach 
uzupełnienia wyposażania domu jako element licujący 
z elewacją.
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ZABEZPIECZENIE
PRZED WYPADANIĘCIEM

SZKLANY BALKON

OKRĄGŁA SKOS 20°             SKOS 45°             PROSTA 90°ROLETA 
PODTYNKOWA 20° I 
90°



ZABEZPIECZENIE PRZED 
WYPADANIĘCIEM
SZKLANY BALKON ZINTEGROWANY Z ROLETĄ PODTYNKOWĄ

Zabezpieczenie ALUKON chroniące przed wypadnięciemw 
postaci balkonu ze szkła to nowoczesne i dyskretne 
rozwiązanie do okien sięgających poziomu podłogi. 
Zapewnia nieograniczony widok na zewnątrz i więcej świ-
atła dziennego w pomieszczeniach. 

Projektowanie wykonuje się bezpośrednio z wykorzyst-
aniem rolety podtynkowej lub natynkowej, co zapewnia 
możliwość realizacji w nowych projektach budowlanych, 
jak i podczas remontów. Szyba VSG 16 mm (wg AbP) 
jest osadzana w odpornej na zacinający deszcz, 
dwuczęściowej prowadnicy między oknem a 
roletą, a następnie mocowana w niewidoczny 
sposób.

ZABEZPIECZENIE PRZED WYPADANIEM SZYBY  |  15

 Sprawdzone bezpieczeństwo
Wysokość szyby od 50 do 110 cm 

i szerokość konstrukcji do 280 cm;
z filigranową osłoną krawędzi szklanych.

Łatwy i szybki montaż
bezpośrednio do rolety, dzięki czemu

nie jest wymagane dodatkowe
mocowanie do elewacji.

a



WARIANTY PANCERZY 
TERAZ MASZ WYBÓR

ALUKON udostępnia pancerze dla każdego rodzaju zastosowania. Profi-
le mają dekoracyjny i elegancki wygląd. W razie potrzeby pełnią funkcję 
termoizolacyjną, antywłamaniową lub funkcję związaną z regulacją dopływu 
światła do wnętrza. Dodatkowo zapewniają  ochronę przed podglądaniem, 
ochronę przeciwsłoneczną i ochronę przed niekorzystnymi warunkami 
atmosferycznymi.
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OWADOM WSTĘP  
WZBRONIONY 

NAWET PRZY OTWARTYM OKNIE

Naszą siatkę antyinsektową można zintegrować we wszys-
tkich systemach naelewacyjnych i podtynkowych ALUKON. 

Latem siaka chroni przed uciążliwymi owadami,  
a zimą znika niewidoczna w skrzynce, nie  

zabierając niepotrzebnie miejsca.



ZINTEGROWANA MOSKITIERA
WIĘKSZY KOMFORT W MIESZKANIU

Siatka antyinsektowa, stanowiąca wyposażenie opcjona-
lne, jest zintegrowana ze skrzynką roletową za pomocą 
wałka oraz sprężyny. W razie potrzeby można ją opuszczać 
i unosić w górę, tak jak roletę. Dzięki mechanizmowi Easy-
Click można ją w każdej chwili zablokować w żądanym 
położeniu. W sezonie zimowym zwinięta moskitiera jest 
schowana w skrzynce. Siatka wykonana ze stabilnego 
materiału jest dostępna w kolorze czarnym lub szarym.

ZINTEGROWANA MOSKITIERA  |  19



Obsługa radiowa
Napędy sterowane radiowo z  
nadajnikiem ręcznym lub zegarem 
procesowym zapewniają dodatkowy 
komfort.

Automatyzacja
Odpowiednie napędy można

zintegrować w systemach 
ochrony przeciwsłonecznej 

Smart Home, a także w 
istniejących domowych 

układach sterowania. 

KOMFORTOWA OBSŁUGA
ODPOWIEDNIE ROZWIĄZANIE DLA WSZELKICH ZASTOSOWAŃ

Nie ma znaczenia, czy planujesz montaż napędu w ramach nowo budowanego 
obiektu, czy chcesz go zamontować w trakcie remontu. Nowoczesne napędy 
radiowe posiadają różne funkcje, które można wykorzystać w poszczególnych 
roletach lub zespołach rolet, siedząc wygodnie na sofie lub przy biurku.
Rolety i inne wyposażenie przeciwsłoneczne można zamykać i otwierać dzięki 
zautomatyzowanym elementom sterującym – także podczas nieobecności w 
domu.



NAPĘDY 
KOMFORTOWA KORZYŚĆ DLA CIEBIE

Napędy rolet i innego wyposażenia 
przeciwsłonecznego zapewniają dodatkowy 

komfort.

Dzięki napędom systemy przeciwsłoneczne  
ALUKON można w prosty i cichy sposób

obsługiwać poprzez wciśniecie przycisku lub  
w pełni zautomatyzowany sposób.

NAPĘDY  |  21



PROFILE
ROLETOWE

Profile roletowe  
są dostępne zarówno w wariancie z trwałego 

stabilnego aluminium, jak i z PCV. Dostępne są 
profile o różnej wysokości. Ponadto do dyspo-

zycji są również tłoczone profile aluminiowe, 
które można malować we wszystkich kolorach 

RAL.



Ochrona przeciwsłoneczna
miły klimat wnętrza także w gorące letnie dni

Osłona przed warunkami  
atmosferycznymi

zabezpiecza okna przed
przed gradem i wiatrem

Aranżacja elewacji
duży wybór różnych

profili i kolorów

Stabilność
odporne na korozję,

aluminiowe profile o podwójnych ściankach

ELEGANCJA W OKNIE 
ARANŻACJA ELEWACJI Z ZASTOSOWANIEM ROLET

Profile roletowe wykonane z wysokiej jakości aluminium 
cechują się wysoką stabilnością kształtu i są szczegól-
nie odporne na wszelkiego rodzaju czynniki. Profile mają 
dekoracyjny i elegancki wygląd. Pełnią również funkcję 
termoizolacyjną i antywłamaniową. Dodatkowo można 
dzięki nim regulować przepływ światła do wnętrza. Pan-
cerze zapewniają ochronę przed podglądaniem, ochronę 
przeciwsłoneczną i ochronę przed niekorzystnymi warun-
kami atmosferycznymi.

PROFILE ROLETOWE  |  23

Ochrona przed podglądaniem
więcej prywatności we własnym domu



ROLETY 
ANTYWŁAMANIOWE



Ochrona antywłamaniowa 
dodatkowe zabezpieczenie ukrytych 

wzmocnień, wzmocniona listwa końcowa i 
dodatkowa osłona prowadnicy.

ZWIĘKSZONA OCHRONA  
DO NOWO BUDOWANYCH I REMONTOWANYCH OBIEKTÓW

Szczególnie stabilne pancerze roletowe wykonane z profili 
wypełnionych twardą pianką w połączeniu ze wzmacnianą 
listwą zabezpieczającą zwiększają wytrzymałość systemu. 
Tłoczone osłony zabezpieczające służą jako dodatkowe wz-
mocnienie prowadnic, zwiększając jednocześnie właściwości 
antywłamaniowe.

 ROLETY ANTYWŁAMANIOWE I ROLETY SKOŚNE   |  25

Stabilność
dzięki tłoczonej skrzynce

 i aluminiowym profilom ze szczególnie
 stabilnej twardej pianki

Komfortowa obsługa
Obsługa napędu z hamulcem 

ograniczającym zbyt szybkie unoszenie



S_ONRO® 
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Ochrona przed podglądaniem
nowoczesna ochrona przeciw podglądaniu,

zapewniająca jednocześnie widok na 
zewnątrz

PRZEZROCZYSTE I STABILNE 
NOWOCZESNA OCHRONA PRZECIW PODGLĄDANIU  
O JASNEJ KONSTRUKCJI

s_onro®, perfekcyjna symbioza rolet z ochroną 
przeciwsłoneczną. Nowoczesna ochrona przeciw 
podglądaniu, zapewniająca jednocześnie widok na 
zewnątrz. Przy 20° położeniu  s_onro® nie wpusz-
cza bezpośredniego słońca do pomieszczenia, przy 
czym widok na zewnątrz pozostaje nadal zachowany. 
Ilość światła w pomieszczeniu można indywidualnie 
regulować przez zamknięcie rolety – aż do pełnego  
zaciemnienia. 

Ochrona przeciwsłoneczna
powyżej temperatury 20° C s_onro® 

nie wpuszcza bezpośredniego słońca do  
pomieszczenia

Ochrona przeciw owadom
możliwość integracji we wszystkich typach 
skrzynek rolet, zatrzymuje uciążliwe owady 

na zewnątrz



OCHRONA 
PRZECIWSŁONECZNA

NOWOCZESNA I ELASTYCZNA
GRA ŚWIATŁA I CIENIA

Ilość wpuszczanego do wnętrza światła dziennego można 
regulować płynnie zgodnie z indywidualnymi potrzebami,  
a wpuszczane światło nie oślepia użytkowników wnętrza.  
System odbija promienie słoneczne, tworząc przyjemny  

klimat wnętrza. Ochrona przed podglądaniem  
zapewniająca więcej prywatności oraz  

możliwość regulacji zakresu widoczności  
na zewnątrz.
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ŻALUZJE 
ZEWNĘTRZNE 

ŻALUZJE FASADOWE



Ochrona przed podglądaniem
więcej prywatności 
i milszego światła

Ochrona przeciwsłoneczna
elastyczna możliwość zaciemnienia dzięki 
indywidualnej regulacji wpadającego do 

wnętrza światła

ŻALUZJE FASADOWE NASADZANE   |  31

Aranżacja elewacji
płaskie lub zagięte na krawędziach
aluminiowe lamele w dużej ilości 

dostępnych kolorów

REGULACJA DOSTĘPU ŚWIATŁA  
RÓŻNE WARIANTY OCHRONY PRZED  
PODGLĄDANIEM I OCHRONY PRZECIWSŁONECZNEJ

Nowoczesna i estetyczna ochrona przeciwsłoneczna 
z możliwością integracji w elewacji, pozwalająca 
jednocześnie na wypełnienie przestrzeni mieszkalnej 
błogim światłem. Dostęp światła można regulować 
w elastyczny sposób, zgodnie z indywidualnymi  
potrzebami. Na życzenie dostępne są również żaluzje  ze 
zintegrowaną moskitierą.

Ochrona przeciw owadom 
możliwość integracji w żaluzjach



ZIPTEX 
TEKSTYLNA OCHRONA 

PRZECIWSŁONECZNA



DESIGN I FUNKCJONALNOŚĆ   
W PONAD 250 WARIANTACH TKANIN

Niezależnie, czy chodzi o budowę nowego obiektu, czy 
remont starego - systemy ZipTex zapewniają nowoczesną, 
wszechstronną możliwość aranżacji w zakresie ochrony 
przeciwsłonecznej.
Tekstylne rolety tworzą szczególną atmosferę w  
pomieszczeniach, umożliwiając jednocześnie widok na 
zewnątrz. Duży wybór wariantów tkanin i montażu zape-
wnia możliwość różnorodnej aranżacji wnętrza, jeśli chod-
zi o światło i kolory.

ZIPTEX |  33

Do dużych powierzchni
do 18 m² i maks. szerokości 600 cm

Ochrona przed podglądaniem 
więcej prywatności
we własnym domu

Ochrona przed oślepianiem
tkanina przepuszczająca światło

chroniąca przed oślepianiem z zewnątrz

Ochrona przeciwsłoneczna
miły klimat wnętrza także

w gorące letnie dni



PRZEGLĄD
PROFILE ROLETOWE I LAMELE RAFFSTORE

*   rozwiązanie niemożliwe w przypadku rolet skośnych!
** kolory dostępne dla rolet antywłamaniowych, wariant z twardą pianką

Rolety zewnętrzne

Profile

M 317 
 

wypełniony pianką 
profil aluminiowy

KM 317
 

profil rolet
z PCW

MY 442
 

wypełniony pianką 
profil aluminiowy

M 521
 

wypełniony pianką 
profil aluminiowy

KM 521
 

profil rolet
z PCW

Specyfikacja techniczna
Szerokość krycia 37,0 mm 37,0 mm 42,0 mm 52,2 mm 52,2 mm
Masa (bez SL): 2,80 kg/m² 3,00 kg/m² 2,85 kg/m² 3,10 kg/m² 3,60 kg/m²
maks. szerokość 290 cm 200 cm 400 cm 380 cm 280 cm
maks. powierzchnia 6,5 m² 3,0 m² 8,5 m² 8,5 m² 4,6 m²
Kolory profili

biały biały biały** biały biały

jasna kość słoniowa jasna kość słoniowa biały 9016 jasna kość słoniowa jasna kość słoniowa

jasnobeżowy jasnobeżowy jasna kość słoniowa** jasnobeżowy jasnobeżowy

szary santiago szary santiago jasnobeżowy** szary santiago szary santiago

jasnoszary jasnoszary jasnoszary** jasnoszary jasnoszary

biały kremowy drewno biały kremowy** biały kremowy drewno

szary jasny szary jasny szary jasny

szary aksamitny naturalny** szary aksamitny

naturalny szare aluminium naturalny

szare aluminium DB 703 mika żelazna szare aluminium

DB 703 mika żelazna czarny metalik DB 703 mika żelazna

szary bazaltowy szary bazaltowy szary antracyt

szary antracyt szary antracyt zielony mech

betongrau szary kwarcowy brązowy aksamitny

quarzgrau szary ciemny brązowy jamaica

szary ciemny czarny głęboki dąb

czarny głęboki stalowo-niebieski teak

zielony mech zielony jodłowy

purpurowy** brązowy aksamitny**

brąz* brązowy jamaica

ciemnobeżowy* złoty dąb

brązowy aksamitny teak

dąb złoty orzech dąb

złoty dąb

teak

  Żaluzje fasadowe

LS 80 
listwa

światłowodowa

Dane techniczne żaluzji fasadowych
360 cm
215 cm

Kolory listew

DB 703 mika żelazna

Z 80 
listwa

z wywinięciem

360 cm
200 cm

CV 80 
Listwa 

z wywinięciem

360 cm
225 cm

DB 703 mika żelazna

F 80  
listwa płaska

360 cm
366 cm

RAL 7016 szary antracytowy

RAL 7021 czarnoszary

RAL 7035 jasnoszary

RAL 7038 szary agatowy

RAL 8019 brąz ciemny

RAL 9001 biały kremowy
RAL 9006 srebrny  

aluminiowy
RAL 9007 srebrny ciemny

RAL 9016 biały drogowy

DB 703 mika żelazna

DB 703 mika żelazna

Listwa

maks. szerokość 
maks. wysokość
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Zmiany techniczne zastrzeżone. Ze względów technicznych rzeczywiste kolory mogą się różnić od podanych przykładów.

  Żaluzje fasadowe

LS 80 
listwa

światłowodowa

Dane techniczne żaluzji fasadowych
360 cm
215 cm

Kolory listew

DB 703 mika żelazna

Z 80 
listwa

z wywinięciem

360 cm
200 cm

CV 80 
Listwa 

z wywinięciem

360 cm
225 cm

DB 703 mika żelazna

F 80  
listwa płaska

360 cm
366 cm

RAL 7016 szary antracytowy

RAL 7021 czarnoszary

RAL 7035 jasnoszary

RAL 7038 szary agatowy

RAL 8019 brąz ciemny

RAL 9001 biały kremowy
RAL 9006 srebrny  

aluminiowy
RAL 9007 srebrny ciemny

RAL 9016 biały drogowy

DB 703 mika żelazna

DB 703 mika żelazna

Listwa

maks. szerokość 
maks. wysokość



PRZEGLĄD
SKRZYNKI NASADZANE I SKRZYNKI PODTYNKOWE

Profilowana skrzynka do montażu podtynkowego i natynkowego

Typ skrzynki
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Wymiary skrzynki w mm
Dostępne kolory skrzynki
Kolory standardowe
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Skrzynki zewnętrzne

20° skos 

100 102 102 88 63 � � � �

125 127 127 108 88 � � � � � � �

138 139 139 117 99 �� �� �� �� �� �� ��

150 153 153 129 113 �� �� �� �� �� �� ��

165 168 168 145 128 �� �� �� �� �� �� ��

180 184 184 156 143 �� �� �� �� �� �� ��

205 210 210 179 170 �� �� �� �� �� �� ��

45° skos

125 127 127 96 88 � � � � � �

138 139 139 103 104 � �� �� � � �� � ��

150 153 153 112 116 � � �� �� � � � �� � ��

165 169 169 121 126 �� �� �� �� �� �� �� �� � ��

180 184 184 133 145 �� �� �� �� �� �� �� �� � ��

205 209 209 151 168 �� �� �� �� �� �� �� �� � ��

230 232 230 162 186 � � � �

254 254 253 176 208 � � � �

90° prosta

100 102 102 102 65 �

125 127 127 127 86 � �

138 139 139 139 101 �� ��

150 153 153 153 112 �� ��

165 168 168 168 127 �� ��

180 184 184 184 142 �� ��

205 209 209 209 172 �� ��

okrągła

138 141 118 78 148 �� �� �� �� ��

150 152 131 84 160 �� �� �� �� �� ��

165 169 143 92 176 �� �� �� �� �� ��

180 183 156 99 191 �� �� �� �� �� ��

205 210 179 113 219 �� �� �� �� �� ��

ćwierćwałek

138 139 139 70 101 � � � � �

150 153 153 76 115 �� �� �� �� �� ��

165 169 169 87 130 �� �� �� �� �� ��

180 184 184 92 145 �� �� �� �� �� ��

205 209 209 106 166 �� �� �� �� �� ��

Skrzynka podtynkowa

20° skos 

125 127 127 108 86 � � �

138 139 139 117 99 �� �� �� ��

150 153 153 129 112 �� �� �� ��

165 168 168 145 126 �� �� �� ��

180 184 184 156 144 �� �� �� ��

205 210 210 176 164 �� �� ��

90° prosta

125 127 127 91 � � �

138 139 139 105 �� �� �� ��

150 153 153 105 �� �� �� ��

165 168 168 130 �� �� �� ��

180 184 184 143 �� �� �� ��
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Skrzynka zewnętrzna tłoczona

Typ skrzynki
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Skrzynki zewnętrzne

20° ukośnie 
Klapa rewizyjna z 
przodu 

100 102 102 88 60 � � � � �

125 127 127 108 85 � � � � �

138 139 139 117 99 �� �� �� �� ��

150 153 153 129 111 �� �� �� �� ��

165 168 168 145 125 �� �� �� �� ��

180 184 184 156 141 �� �� �� �� ��

205 210 210 179 170 �� �� �� �� ��

20° skos Klapa 
rewizyjna od dołu dole

125 127 127 108 85 � � � � �

138 139 139 117 99 �� �� �� �� ��

150 153 153 129 112 �� �� �� �� ��

165 168 168 145 126 �� �� �� �� ��

180 184 184 156 144 �� �� �� �� ��

205 210 210 179 164 �� �� �� �� ��

45° skos

138 139 139 103 99 �� �� �� �� ��

150 153 153 112 114 �� �� �� �� ��

165 169 169 121 125 �� �� �� �� ��

180 184 184 133 140 �� �� �� �� ��

205 209 209 151 169 �� �� �� �� ��

90° prosta

138 139 139 139 90 �� ��

150 153 153 153 112 �� ��

165 168 168 168 127 �� ��

180 184 184 184 139 �� ��

205 209 209 209 168 �� ��

okrągła

138 141 123 78 148 �� �� �� �� ��

150 152 133 84 160 �� �� �� �� ��

165 169 146 92 176 �� �� �� �� ��

180 183 158 99 191 �� �� �� �� ��

205 210 183 113 219 �� �� �� �� ��

Skrzynka podtynkowa

20° ukośnie 

125 127 127 111 85 � � � � �

138 139 139 120 99 �� �� �� �� ��

150 153 153 132 112 �� �� �� �� ��

165 168 168 148 129 �� �� �� �� ��

180 184 184 159 144 �� �� �� �� ��

205 210 210 171 164 �� �� �� �� ��

90° prosta

138 139 139 139 90 �� ��

150 153 153 153 112 �� ��

165 168 168 168 127 �� ��

180 184 184 184 139 �� ��

205 209 209 209 168 �� ��

*   kolory nie są odpowiednikiem koloru RAL. 
�  dostępne kolory dla skrzynek bez ochrony przed owadami
�  dostępne kolory dla skrzynek z ochroną przed owadami 

Rodzaje montażu

Warianty

Lewoskrętna
montaż w ościeży

Lewoskrętna  
montaż na elewacji

Lewoskrętna
Montaż podtynkowy

Prawoskrętna
montaż w ościeży



ALUKON RAL- Kolekcja kolorów
w błyszczącej, matowej i strukturalnej powłoce lakierniczej

Wysoka jakość pod względem powierzchni
Wszystkie powierzchnie aluminiowe są trwałe, łatwe do czyszczenia i kompatybilne pod kątem koloru z fasadą. 
Posiadają bardzo dobrą odporność na światło i warunki atmosferyczne. Nasze produkty są lakierowane w 
zakładzie głownym w pożądanych kolorach i powierzchniach. Wysoka jakość lakieru - Made in Germany.

RÓŻNORODNOŚĆ KOLORÓW  ALUKON
DLA WSZYSTKICH PRODUKTÓW ALUMINIOWYCH LAKIEROWANYCH  
PROSZKOWO 

Wszystkie pozostałe kolory z palety RAL, jak również gięte skrzynki, gotowe elementy z gietą skrzynką 
w kolorze RAL, wszystkie tłoczone (ekstrudowane) profile roletowe a także gotowe pancerze są 
wyłączone z powyższej oferty specjalnej. Odpowiednie ceny i dopłaty mogą Państwo odnaleźć w 
naszym katalogu produktów/cenniku. 

ALUKON Kolory 
standardowe
Szczegółowe informacje 
w naszych cennikach

Kolekcja kolorów 
RAL Classic K7 
w połysku

Specjalne kolory i kolory związane 
z producentem
w zależności od dostępności

ALUKON RAL- Kolekcja kolorów
w błyszczącej, matowej i strukturalnej powłoce 
lakierniczej

* Przy zastosowaniu matowej powierzchni uzyskujemy wysoką 
odporność na działanie czynników atmosferycznych

RAL 1015
kość słoniowa

RAL 3004*
purpurowy

RAL 3005
bordo

RAL 5011 
stalowo-niebieski

RAL 6005*
zieleń mchu

RAL 7012*
basaltowo-szary

RAL 8003*
brąz gliniasty

RAL 6009
zieleń jodłowa

6768* brązowy
matowy oraz 
strukturalny

RAL 7001
srebrno-szary

RAL 7004*
szary

RAL 7015
łupkowo-szary

RAL 7016*
antracytowo-szary

RAL 7021
czarno-szary 

RAL 7035*
świetlisto-szary

RAL 7037
pyłowo-szary

RAL 8001*
brunatno żółty brąz

RAL 8017*
czekoladowy brąz 

RAL 9001
kremowo-biały

RAL 9006
białe aluminium

RAL 9007
szary aluminium

RAL 9010
czysta biel

RAL 9016
biały

RAL 7038
agat szary

RAL 7039
kwarc szary

RAL 7022
umbra-szary

RAL 8007
brąz jeleni

RAL 8019*
szary brąz

RAL 8022
czarny brąz

DB 703 
matowy i strukturalny

RAL 9005
głęboka czerń

Techniczne zmiany zastrzeżone. Ze względu na druk możliwe są widoczne róznice w odcieniach kolorów.



OCHRONA PRZECIWSŁONECZNA, ROLETY,
OCHRONA PRZECIW OWADOM I BRAMY 
ALUKON

PRODUKTY WYSOKIEJ JAKOŚCI „MADE IN GERMANY”

ALUKON to wiodący niemiecki producent rolet oraz produktów 
przeciwsłonecznych i produktów związanych z ochroną przeciwko owa-
dom. Produkcję prowadzimy w dwóch zakładach - w Konradsreuth w Górnej 
Frankonii oraz w Haigerloch w Szwabii.
Produkty ALUKON są projektowane przez zaangażowany zespół. Nasze in-
nowacyjne produkty są wykonane z wysokiej jakości trwałych materiałów. 
Są to wyroby „szyte na miarę”, niezależnie od tego, czy wykonujesz remont, 
czy budujesz nowy obiekt.
Spośród naszych różnorodnych produktów i kolorów, a także z wie-
lu dostępnych elementów wyposażenia dodatkowego można wybrać 
odpowiednie dla siebie rozwiązanie. Oferujemy Państwu indywidualne 
rozwiązania od jednego producenta.
Dzięki rozwiązaniom firmy ALUKON można zadbać o prywatność oraz 
dostosować klimat wnętrz oraz światło do indywidualnych potrzeb.

Więcej produktów i nowości pod adresem
WWW.ALUKON.COM
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WWW.ALUKON.COM

ALUKON KG  KONRADSREUTH  |  Münchberger Straße 31  |  D-95176 Konradsreuth  |  Telefon: +49 9292 950-0   |  Mail: info@alukon.com
                        HAIGERLOCH         |  Am Griesbaum 1             |  D-72401 Haigerloch       |  Telefon: +49 7474 3914-0  |  Mail: info.haigerloch@alukon.com

Doradztwo, planowanie, sprzedaż i montaż.
Wszystko od jednego producenta.


