Fördelar med Drutex rullgardiner:
Otvivelaktig trygghet
Tillämpning av många lösningar i blockering och styrning av rullgardiner
gör dessa till ett bra skydd mot inbrottstjuvar.
Det perfekta ljudskyddet
Rullgardiner garanterar begränsning av buller så man kan njuta av lugn och ro.
Den perfekta värmeisoleringen
Genom att tillämpa material av högsta kvalitet bidrar man till energibesparing
samt lägre energiförbrukning i byg gnaden, vilket i sin tur sänker
uppvärmningskostnader.
Tester genomförda vid ITB bekräftade att Iglo 5 fönster med koefficient
Uw= 0,99 W/(m2K) med stängd rullgardin fick värmegenomgångskoefficient
på en nivå av 0,75 W/(m2K)*.
Kvalitet och estetik
Rullgardiner tillverkas av de bästa komponenterna, vilket gör dem funktionella
och estetiska. Tack vare tillämpning av moderna material i produktionen
samt perfekt utförande av minsta detaljer garanteras såväl elegans som
vardagskomfort under många års användning.
Komfort och lätthet u användningen
Rullgardinernas styrningsmöjligheter anpassas till kundens individuella
preferenser, d v s styrningen kan skötas manuellt eller med hjälp av en
elmotor. Det finns även möjlighet att intelligent styra rullgardiner med
fjärrkontroll, surfplatta eller smartphone.

Dekorativa och estetiska rullgardinslameller
Aluminiumlameller fyllda med värmeisolerande skum finns tillgängliga
i följande färger: antracit, brun, valnöt, mörkbrun, gyllene ek, silver, grå,
vit och beige. Det är även möjligt att välja lameller och lister i samma färg,
vilket betydligt förbättrar estetiken och rullgardinens utseende. Enligt
kundens önskemål finns det möjlighet att tillämpa andra färger enligt RAL.
Lamellernas höga kvalitet och styvhet garanterar utomordentlig energibesparing samt hållfasthet och vindmotstånd.
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Färger tillgängliga för lameller:
01 silver
02 vit
03 grå

05 beige
08 mörkbrun
09 brun

23 antracit
24 gyllene ek
28 valnöt

61 mossgrön
62 grå aluminium
63 metalbrun

*för fönster med mått 1500 x 1500 mm enligt tester på CSI, Tjeckien

Rullgardiner
PVC, ALUMINIUM
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Information presenterade i denna broschyr har bara informerande karaktär. Produktens
specifikation borde verifieras med tekniska egenskaper angivna av producenten.
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Typer av Drutex rullgardiner:
Den bekvämaste lösningen är radiostyrsystemet RTS.

Inbyggda PVC rullgardiner:

Med hjälp av RTS kan man styra rullgardinerna centralt
eller var och en för sig. Man kan även skapa grupper
och styra rullgardiner separat på byggnadens östra
och västra sida. Styrningen kan också utföras från olika
punkter och det går även att fritt ändra dessa punkter
– allt efter kunders önskemål. Tidsprogrammering
möjliggör öppning samt stängning av rullgardinerna
vid hemfrånvaro, vilket höjer säkerheten. Intelligenta
lösningar tillämpade för styrning av rullgardiner innebär
dess utrustning med vädersensorer viktiga vid snabb
väderförändring.

Inbyggda PVC rullgardiner utgör ett rullgardinssystem
integrerat med fönstret, möjlig t at t tillämpa vid
nybygge eller fönsterbyte. Brett färgurval för kassetter
och skenor i P VC och aluminiumlameller s amt
mångfalden av styrsystem och säkringsanordningar
uppf yller kundens alla krav. Modernt system av
rullgardiner för utombruk erbjuder hög grad av värmeoch ljudisolering. Det är även möjligt att beställa
rullgardiner med inbyggt insektsnät.

Olika typer av inbyggda rullgardiner:
MED NEDRE KONTROLLUCKA
tillgänglig i mått 170, 210 eller 240 mm (kassettens höjd)
möjliggör helinbyggnad inifrån resp. utifrån, så att
endast ledskenan och aluminiumlameller syns, vilket
i sin tur påverkar den färdigmonterade rullgardinens
estetik
tillgång till kassetten vid reparations- eller underhållsarbete är möjlig genom kontrolluckan i nedre delen
av kassetten

MED FRÄMRE KONTROLLUCKA
tillgänglig i mått 170, 210 eller 240 mm (kassettens
höjd)
konstruktionen möjliggör ensidig inbyggnad av rullgardinen, vilket gör den osynlig från utsidan
underhållsarbete kan utföras genom kontrolluckan
i främre delen av kassetten som finns på insidan

S ys t em med a npa ss ade
aluminiumrullgardiner

Typer av anpassade rullgardiner:
RULLGARDIN 45°
tillgängliga mått: 137, 165 samt 180 mm (kassettens
höjd)
kännetecknas av kassettens karakteristiska avskurna
form, vilket gör att den inte är rätvinklad
tillgänglig i utvalda färger enligt RAL
OVAL RULLGARDIN
tillgängliga mått: 139x145; 167x171; 182x190 mm
(kassettens höjd)
den strömlinjeformade formen komponeras utmärkt

Smarta styrsystem

Systemet med rullgardiner i aluminium för utomhusbruk
är avsett för tillämpning i redan existerande byggnader
eller i byggnader under uppförande. Rullgardinen är
tillverkad i aluminium och tillgänglig i hela RAL färgskalan
samt i träliknande färger. Lameller, tillverkade av aluminiumprofiler fyllda med polyuretanskum, rullas in i en
kassett placerad på väggen eller på fönsterkarmen. Själva
kassetten blir då ett dekorativt element som anpassas
till byggnadens utseende. Det är möjligt att montera ett
insektsnät integrerat med rullgardinen.
med övriga subtila element
aluminiumlameller är färganpassade till kassettens
färger enligt utvalda färger i RAL paletten
RULLGARDIN FÖR FÖNSTERNISCHER
tillgängliga mått: 137, 165 samt 180 mm
kan monteras på många olika sätt tack vare luckan
i nedre delen av kassetten
kan monteras på kassettens frontsida
tillgänglig i utvalda färger enligt RAL

En rullgardin utrustad med el-st yrningssystem
är energibesparande och dessutom bek vämare
i användning.

Det finns flera sätt för öppning och stängning av
rullgardiner:
manuellt – med hjälp av band, vev eller band med
vevväxel,
automatiskt – styrt med fjärrkontroll, nyckel eller
brytare,
med tråd
individuell styrning
systemet kan utökas med fjärrstyrning
trådlöst
RTS radiostyrsystem,
systemet tillåter utbyggnad av befintlig
installation när som helst,
intelligent styrning via fjärrkontroll, surfplatta
eller smartphone

Visste du att...?
Exteriöra rullgardiner är en perfekt lösning både för sommar- och vintersäsongen.
På sommaren skyddar de mot för hög värme i lokalen, under vintern håller de
värmen inne. Dessutom kan de utgöra extra skydd vid inbrottsförsök. Exteriöra
rullgardiner utgör en oskiljaktig del av moderna byggteknologier, tack vare sin
funktionalitet.

