wysoka jakość i estetyka
klasyczne kolory mat z efektem perlistym
odporność na działanie światła i czynników atmosferycznych

Systemy Rolet

Nowoczesna kolorystyka
w nowoczesnym budownictwie
Odporna na działanie czynników atmosfery-cznych, matowa
farba strukturalna na bazie nasyconych żywic poliestrowych,
odpowiednich utwardzaczy oraz specjalnych pigmentów,
odpornych na działanie światła, wysokich temperatur i kredowanie.
Odporna na uderzenia powierzchnia, o dekoracyjnej, drobnej
strukturze mat z efektem perlistym umożliwia uzyskanie niezwykle
skrzącej powierzchni.
Efekt perlisty poprawia działanie ochronne powłoki, odbijając
część krótkofalowego promienio-wania ultrafioletowego
i zapobiega jego wnikaniu w głąb powłoki.
Idealne pokrycie lakierem skrzynek i profili aluminiowych
gwarantuje jednorodną powierzchnię, a do do tego dostępność
nowych kolorów dla profili roletowych PA39 i PA52 zapewnia
niebywały efekt końcowy.

www.rolety.aluprof.eu

Systemy Rolet / Nowoczesna kolorystyka w nowoczesnym budownictwie
KOLORYSTYKA

BIAŁY, perłowy mat, x=40

SZARY Antracyt, perłowy mat, x=43

JASNY SZARY, perłowy mat, x=41

CIEMNY SZARY, perłowy mat, x=44

SZARY, perłowy mat, x=42
Możliwość lakierowania w systemach roletowych
System roletowy

Typ skrzynki

Skrzynka

Pancerz

Prowadnice / listwy

SKO, SKE

×

×*

×

SK, SKP, SKO-P

×

×*

×

Systemy podtynkowe

SP, SP-E

×

×*

×

System antywłamaniowy

SAR

SKE, SKO, SP
oraz SP-E

×

×

Systemy adaptacyjne

Kolory z efektem perslitym dostępne są w ofercie firmy Aluprof na specjalne zamówienie zgodnie z informacjami zawartymi w cenniku.
* – dotyczy wyłącznie profili ekstrudowanych (kolory 40-44) oraz profili wypłenionych pianką PA37, PA39 i PA52 (kolory 40 i 43)

Możliwość lakierowania w systemach bram i krat
System
System bram

System krat

Typ skrzynki

Skrzynka

Pancerz

Prowadnice / listwy

SK, SKE

×

×*

×

SKO-P

×

×*

×

SK, SKE

×

×

×

SKO-P

×

×

×
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Kolory z efektem perslitym dostępne są w ofercie firmy Aluprof na specjalne zamówienie zgodnie z informacjami zawartymi w cenniku.
* – dotyczy wyłącznie profili ekstrudowanych (kolory 40-44) oraz profili wypłenionych pianką PA37, PA39 i PA52 (kolory 40 i 43)

