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SYSTEM ZIPTEX FIRMY ALUKON 
NOWA GENERACJA OCHRONY PRZECIWSŁONECZNEJ

ALUKON ZipTex – nowoczesny, jednocześnie trwały materiał i design.
Tekstylne rolety są odporne na promieniowanie UV, ze swojej po-
wierzchni odprowadzają wodę i zabrudzenia. Skrzynki i prowadnice 
są produkowane z tłoczonych elementów aluminiowych malowanych 
proszkowo. Z uwagi na te właściwości systemy ZipTex są trwałymi i 
bezobsługowymi elementami ochrony przeciwsłonecznej dla Twojego 
domu.

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

Odporność na działanie wiatru
zamykające się prowadzenie boczne 
zapewnia stabilne naprężenie tkaniny 
także przy dużym wietrze.

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

 Ochrona przeciwsłoneczna
miły klimat wnętrza także w gorące 
letnie dni

Odporność na promieniowanie UV 
i na warunki atmosferyczne

dzięki zastosowaniu materiałów  
wysokiej jakości

Ochrona przed podglądaniem
więcej prywatności we własnym 
domu

Ochrona przed oślepianiem
tkanina przepuszczająca światło 
chroniąca przed oślepianiem z 
zewnątrz



Komfortowa obsługa
dzięki napędom elektrycznym 
lub silnikom sterowanym drogą 
radiową oraz prostym korbom

Funkcja ochrony przeciw owadom
po zasunięciu rolety ZipTex

Bezobsługowe i łatwe w utrzymaniu 
czystości

dzięki tkaninom o właściwościach 
odprowadzających wodę wraz  
z zabrudzeniami

Aranżacja elewacji
duży wybór różnych tkanin i  
kolorów

Tłoczone i trwałe profile
skrzynki natynkowe ALUKON są 
szczególnie wytrzymałe i trwałe. 
Zachwycają różnorodnością ształtów.
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 Made in Germany
trwałe materiały wysokiej jakości   
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DESIGN I 
FUNKCJONALNOŚĆ
INTERESUJĄCA ARANŻACJA WNĘTRZ

Tekstylne rolety tworzą szczególną atmosferę w  
pomieszczeniach, umożliwiając jednocześnie  

widok na zewnątrz. Duży wybór wariantów tkanin i 
montażu zapewnia możliwość różnorodnej aranżacji 

wnętrza, jeśli chodzi o światło i kolory.
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OKRĄGŁY SKOS 20° OTWÓR 
REWIZYJNY NA 
DOLE

KĄT PROSTY 90°.

SYSTEM NATYNKOWY 
ZIPTEX

SKO 20° OTWÓR 
REWIZYJNY Z 
PRZODU



KSZTAŁTY I KOLORY 
ELEMENTY ARANŻACJI DLA TWOJEJ ELEWACJI

Niezależnie, czy chodzi o budowę nowego obiektu, czy 
remont starego – systemy ZipTex zapewniają nowoczesną, 
wszechstronną możliwość aranżacji w zakresie ochrony 
przeciwsłonecznej. Rozwiązanie ZipTex pasuje do rolet 
i żaluzji Raffstore firmy ALUKON. Można je zintegrować 
z takimi samymi typami skrzynek, dzięki czemu można 
zachować jednolity styl.
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Dodatkowe akcenty
dostępne we wszystkich kolorach RAL, w 
strukturze matowej, z połyskiem oraz z 
fakturą lub w wariancie anodowanym

Tłoczone i trwałe profile
aluminiowe skrzynki ALUKON są dostępne w 
wielu kształtach; są szczególnie wytrzymałe i 

odporne na korozję

Prosty serwis
zewnętrzna osłona umożliwia

szybkie i czyste przeprowadzenie prac  
serwisowych i naprawczych



WARIANT PODTYNKOWY 
ZE SKOSEM 20°.

SKRZYNKI  
PODTYNKOWE

ZIPTEX

WARIANT PODTYNKOWY, 
KĄT PROSTY 90°.



Ukryte rozwiązanie
rolety podtynkowe ziptex niemal  

niewidocznie integrują się z elewacją

Tłoczone i trwałe profile
skrzynki ALUKON są szczególnie wytrzymałe 
i są dostępne w dwóch wariantach podtyn-

kowych

ROZWIĄZANIE ZINTEGROWANE  
Z ELEWACJĄ
UKRYTE I FUNKCJONALNE

Skrzynki podtynkowe ALUKON ZipTex można stosować 
zarówno w przypadku nowych budynków, jak i w ramach 
uzupełnienia wyposażenia domu jako element licujący 
z elewacją.
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Prosty serwis
zewnętrzna osłona umożliwia szybkie i 

czyste przeprowadzenie prac serwisowych i 
naprawczych



REWIZJA ZEWNĘTRZNAREWIZJA WEWNĘTRZNA

MONTAŻ NASADZANY
ZIPTEX



Ukryte rozwiązanie
skrzynki nasadzane AK-FLEX.2 z roletą ZipTex 

można zintegrować w niemal niewidoczny 
sposób z elewacją.

Do wszystkich sytuacji montażowych
różne grubości ścian w systemach ociepleń, 

tynk zewnętrzy, elewacja klinkierowa lub 
łupkowa

Prosty montaż
skrzynkę montuje razem z profilem adapta-

cyjnym bezpośrednio na oknie

NASADZANA SKRZYNKA  
WYPEŁNIONA PIANKĄ
MONTOWANA NA OKNIE
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Wypełnione pianką skrzynki nasadzane AK-FLEX.2 z 
osłoną ZipTex nadają się w szczególności do nowych 
budynków, a także w przypadku modernizacji uwzględ-
niającej również całe okno i odpowiadają aktualnym 
wymogom w zakresie izolacji cieplnej i akustycznej. 
Jednocześnie skrzynka ta zapewnia najwyższy poziom 
tłumienia dźwięku, ponieważ bez dodatkowych zabiegów 
można osiągnąć wartości (Rw) do 47/46 dB.

+



OTWÓR REWIZYJNY
ZIPTEX

NOŚNIK TYNKU 90°,
NOŚNIK TYNKU 20°, 
UKOŚNIE

OKRĄGŁA 20° UKOŚNIE  
KLAPA REWIZYJ-
NA U DOŁU

90°, PROSTO20° UKOŚNIE  
KLAPA REWIZYJ-
NA Z PRZODU



Maksymalny rozmiar
okienko podglądowe na całej długości 

na maksymalnej wysokości 136 cm
do elementów o wymiarach do 400 x 300 cm 

Ochrona przed wiatrem i warunkami  
atmosferycznymi 

wydłużone użytkowanie tarasów 
również przy niezbyt korzystnych warunkach 

atmosferycznych

Ochrona przed podglądaniem 
większa prywatność
dobra widoczność 

ZipTex z folią przeźroczystą to wykonana na miarę 
osłona przed wiatrem i warunkami atmosferycznymi, 
przeznaczona w szczególności do zadaszeń tarasowych. 
Okno z PCW można zintegrować w ponad 125 wariantach 
tkanin satynowych i typu Soltis. 
Folia okna i zasłona ZipTex są ze sobą szczelnie połąc-
zone i odporne na promieniowanie UV. Systemy są 
wyposażone w wygodny napęd silnikowy lub korbę do 
obsługi ręcznej.

ZIPTEX Z PRZEŹROCZYSTĄ FOLIĄ
OCHRONA PRZED WIATREM I WARUNKAMI  

ATMOSFERYCZNYMI ZAPEWNIAJĄCA WIDOCZNOŚĆ

ZIPTEX Z OKIENKIEM PODGLĄDOWYM  |  15



ZIPTEX – NATURALNA PRZEZROCZYSTOŚĆ
GRA ŚWIATŁA I CIENI DOSTOSOWANA DO TWOICH POTRZEB

Z systemem ALUKON ZipTex jest możliwe niemal wszystko. Od tkanin 
przepuszczających światło, przez jedno- lub dwukolorowe warianty rolet, 
po materiał zaciemniający. Wystarczy wybrać swój kolor spośród kolorów 
dostępnych dla materiałów Satiné 5500, twilight PEARL 297, SOLTIS® 86, 
92 oraz B92 i ORCHESTRA Uni. Instalacje zaciemniające można aranżować 
dzięki specjalnym materiałom zaciemniającym (SOLTIS® B92). W zależności 
od wariantu systemu ZipTex można ograniczać lub całkiem zaciemniać 
widoczność z zewnątrz. Wszystkie zasunięte systemy ZipTex gwarantują 
doskonałą ochronę przeciwko owadom.
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PONAD 250 
WARIANTÓW 

TKANIN
KOLORYSTYKA ZIPTEX

SATINÉ 5500 TWILIGHT PEARL 297 SOLTIS® 86 SOLTIS® 92
MATERIAŁY ZACIEMNIAJĄCE 
SOLTIS® B92 ORCHESTRA UNI



Ochrona przed oślepianiem 
tkanina przepuszczająca światło 

chroniąca przed oślepianiem z zewnątrz

Łatwe w utrzymaniu czystości i 
bezobsługowe

dzięki tkaninom o właściwościach 
odprowadzających wodę i zabrudzenia

Ochrona przed podglądaniem
więcej prywatności we własnym 

domu

 Ochrona przeciwsłoneczna
miły klimat wnętrza także w gorące 

letnie dni

RODZAJE I KOLORY TKANIN
ODPOWIEDNIE ROZWIĄZANIE DO KAŻDEGO OKNA

System umożliwia swobodny wybór spośród 
różnorodnych materiałów ALUKON. Należy pamiętać, że 
ciemne tkaniny, w przeciwieństwie do jasnych, lepiej 
zabezpieczają przed promieniowaniem słonecznym 
wzgl. oślepianiem, zapewniając jednocześnie lepsze 
wytłumienie światła.

RÓŻNORODNOŚC ZIPTEX |  19



Obsługa radiowa
Napędy sterowane radiowo z na-
dajnikiem ręcznym lub zegarem 
procesowym zapewniają dodatkowy 
komfort. Automatyzacja

Odpowiednie napędy można 
zintegrować w systemach ochrony 
przeciwsłonecznej SmartHome, a 

także w istniejących domowych
układach sterowania. 

KOMFORTOWA OBSŁUGA
ODPOWIEDNIE ROZWIĄZANIE DLA WSZELKICH ZASTOSOWAŃ

Przesłony mogą działać także pod nieobecność właścicieli w domu, 
reagując na światło słoneczne/wiatr, ustawiając się przy odpowiednim 
świetle słonecznym w pełni zautomatyzowany sposób w skonfigurowanym 
wcześniej ustawieniu zapewniającemu odpowiedni cień.



DESIGN I 
FUNKCJONALNOŚĆ 

KOMFORTOWA OBSŁUGA

Systemy ZipTex są z reguły wyposażone w napęd i 
standardowo obsługuje się poprzez przycisk

Napędy sterowane radiowo z nadajnikiem ręcznym
lub zegarem procesowym zapewniają dodatkowy 

komfort.

NAPĘDY  I  21



WZORNICTWO  
I ELASTYCZNOŚĆ

SPEŁNIENIE NAJWYŻSZYCH WYMAGAŃ 

Nowoczesny i stylowy, elastyczny rodzaj odgrodzenia.
Jako odporna na wiatr osłona przed warunkami  

atmosferycznymi, na tarasy i zadaszenia.  
Dodatkową widoczność zapewni 

opcjonalnie okno PCW.
Made in Germany 



DESIGN  |  23



RYSUNEK POGLĄDOWY 
SKRZYNKI ZEWNĘTRZNE I PODTYNKOWE ORAZ SKRZYNKI
WYPEŁNIANE PIANKĄ AK-FLEX.2

Skrzynka zewnętrzna i podtynkowa tłoczona

Kształt skrzynki
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Wymiary skrzynek w mm

Dostępne kolory 
skrzynek

Kolory 
standardowe
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Skrzynki zewnętrzne

Skos 20° 
otwór rewizyjny z przodu

- - - - - � �

100 102 102 88 60 � �

125 127 127 108 85 � �

138 139 139 117 99 � �

skos 20° - rewizja od dołu

90 91 91 74 49 � �

100 102 102 89 60 � �

125 127 127 108 85 � �

138 139 139 117 99 � �

kąt prosty 90°

90 91 91 91 49 � �

100 102 102 102 60 � �

125 127 127 127 85 � �

138 139 139 139 90 � �

okrągłe 

- - - - -

- - - - -

- - - - -

138 141 123 78 148 � �

Skrzynki podtynkowe

skos 20°

- - - - -

100 102 102 89 60 � �

125 127 127 111 85 � �

138 139 139 120 99 � �

kąt prosty 90°

- - - - -

100 102 102 102 60 � �

125 127 127 127 85 � �

138 139 139 139 90 � �

Sposoby montażu

Warianty

Lewoskrętny  – montaż w ościeżu

Lewoskrętny – montaż na elewacji

Lewoskrętny  – montaż podtynkowy

Prawoskrętny – montaż w ościeżu
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AK-FLEX.2 

Kształt skrzynki

Ro
zm

ia
ry

 s
kr

zy
ne

k
Wymiary skrzy-

nek w mm
Dostępne kolory 

skrzynek

A B

Rewizja wewnętrzna

270 270 260

Kolor standardowy biały 

Informacje na temat 

innych rodzajów fo-

liowania prowadnic 

podano w dokumentacji 

technicznej systemów 

nasadzanych oraz w 

cenniku poszczególnych 

elementów

300 300 260

365 365 260

Rewizja zewnętrzna

270 270 260

300 300 260

365 365 260

Boczne mocowanie rolety zapewnia odpowiednie naprężenie 
tkaniny. Także przy dużym obciążeniu wiatrem (klasa 
odporności wiatrowej 6 wg DIN 13659) materiały zachowują 
bezpieczeństwo i są mocno naprężone w prowadnicy.

Dopasowana do designu listwa końcowa o odpowiednim 
ciężarze gwarantuje bezpieczne ruchy systemu w prowad-
nicach, przytrzymując tkaninę we wszystkich kierunkach i 
zapewniający jej odpowiednie naprężenie także przy dużym 
naporze wiatru

Sposoby montażu AK-FLEX.2

Warianty

Rewizja wewnętrzna

Rewizja zewnętrzna



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



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


