
⸠  Külső tokos redőnyrendszer

SK / SKE / SKP 
SKO / SKO-P

A külső tokos redőnyrendszerek elsősorban meglévő épületekhez ajánlottak. 
Ezeknek a termékeknek az előnye kétségkívül az, hogy nem bolygatják meg 
az épület jelenlegi állapotát, mivel nem igényelnek speciális előkészítést a 
beépítéshez, és nincsenek egybeépítve az ablakkal. Ezért az külső tokos rendszerű 
redőny beépítésére vonatkozó döntést bármikor meg lehet hozni.

A rendszer minőségi lemezből készült elemei fokozottan ellenállnak a kopásnak 
és az időjárási tényezőknek. A redőnyök átgondolt szerkezete, valamint a 
megfelelően megválasztott anyagok eredményes védelmet jelentenek a hívatlan 
vendégek ellen.

A külső tokos rendszerű redőnyök kitűnően hőszigetelnek, lehetővé téve, 
hogy jelentős mértékben takarékoskodni lehessen a fűtési költségekkel télen, 
nyáron pedig kitűnően védik a belső teret a túlzott felmelegedéstől. A redőnytől 
függetlenül működő szúnyogháló rendszer további védelmet nyújt az épület 
belsejének a rovarokkal szemben, miközben beengedi a fényt és a levegőt.

LET'S BUILD A BETTER FUTURE



TOKOK

HAJTÓMŰVEK ÉS TARTOZÉKOK

KÜLSŐ TOKOS REDŐNYRENDSZER SK | SKE | SKP | SKO | SKO-P

SK

SKO

SKP

SKO-P

SKE

Időkapcsolók

Redőnyautomata gurtnihoz Elektromos csőmotorokÁttételes tokok gurtnihoz

Távirányítók

Hajtókarok

Billenő és kulcsos kapcsolók Az épületet vezérlő 
Intelligens központ

Rugók

Zenpro SmartPilot 
intelligens vezérlőközpont



KAPHATÓ PROFILOK

A színek nem adják hűen vissza a valóságos színeket. A kapható színek függenek a profil típusától.
* - Speciális szín – rendelésre. 
** - külön rendelésre lehetőség van az extrudált profilok tetszőleges RAL színre lakkozására.

PROFILOK SZÍNVÁLASZTÉKA

Poliuretán habbal kitöltött, alumínium profilok, típusa:

Extrudált profilok, típusa:

PE 41
profilmagassága: 41 mm
vastagság: 8, 5 mm

Profilok PVC, típusa:

PT 37
profilmagassága: 37 mm
vastagság: 8 mm PT 52

profilmagassága: 52 mm
vastagság: 14 mmPE 55

profilmagassága: 55 mm
vastagság: 14 mm

PA 37
profilmagassága: 37 mm
vastagság: 8,5 mm

PA 45
profilmagassága: 45 mm
vastagság: 9 mm

PA 43
profilmagassága: 43 mm
vastagság: 8,8 mmPA 39

profilmagassága: 39 mm
vastagság: 9 mm

PA 52
profilmagassága: 52 mm
vastagság: 13 mm

PA 40
profilmagassága: 40 mm
vastagság: 8,7 mm

PA 55
profilmagassága: 55 mm
vastagság: 14 mm

ezüst  bézs  barna  krém fehér  bordó*  világos szürke  antracit szürke

fehér  sötét fa  sárga*  elefántcsont*  fekete*  ultra fehér  bazalt szürke*

szürke  világos fa  vörös*  fenyőzöld*  mahagóni  aranytölgy  kvarc szürke*

sötét bézs  sötétbarna  zöld*  acélkék*  mogyoró  aranytölgy  betonszürke*

szürke – matt gyöngyház színű* világosszürke – gyöngyház színű* fehér – matt gyöngyház*  alumínium szürke  wenge  winchester  lakkozatlan**

 világos tölgy fémszürke szaténszürke jégszürke sötétszürke – matt gyöngyház* antracit szürke – matt gyöngyház* 

KÜLSŐ TOKOS REDŐNYRENDSZER SK | SKE | SKP | SKO | SKO-P
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⸠  Tudta-e, hogy...
télen az ablakok és az ajtó akár 25% hőveszteséget okozhat, nyáron 
pedig a napfény 60%-át átengedik, ami miatt a helyiségek felmeleg-
szenek. Hogy ezt el lehessen kerülni, és takarékoskodni lehessen télen 
az energiával, érdemes Aluprof külső redőnyöket használni, amivel 
a fűtésre és hűtésre fordított, éves energiaköltségek akár 30%-kal 
csökkenthetők.

KÜLSŐ REDŐNYÖK
ÉS AZ ÉPÜLET HŐHÁZTARTÁSA

AJTÓK ÉS ABLAKOK

60%
napsugárzás

AJTÓK ÉS ABLAKOK

25%
hőveszteség



⸠  Vakolható tokos redőnyrendszer

SP / SP-E
A vakolható tokos rendszerek elsődlegesen új épületekben történő használatra 
készültek, de alkalmazhatók már meglévő objektumokban is, az áthidaló 
környezetében szükséges átalakítások elvégzése után. Az ilyen típusú 
megoldások, valamint a beépítési módjuk tervezése már az épület tervezésének 
szakaszában, lehetővé teszi a funkcionális értékük hatékonyabb kihasználását.

A vakolható tokos redőnyök kitűnő hő- és hangszigetelést biztosítanak, mivel nem 
avatkoznak bele az ablak, ajtó és az áthidaló szerkezetébe, nem bontva meg ezzel 
magának az épületnek a hőmérlegét. Sőt mi több, ezek a termékek kitűnően 
illenek az épület homlokzatába, annak integrált részét alkotva.

A standard színpalettán lévő nagy színválaszték lehetővé teszi a legigényesebb 
ügyfelek kielégítését is. Az extrudált elemek színbevonatai porlakkozással 
készülnek, ami biztosítja a termék magas minőségét és tartósságát.

A redőnyök vezérlése történhet: manuálisan, fali jeladóval vagy távirányítóval 
irányított elektromos motorral, valamint számítógép, táblagép vagy okostelefon 
segítségével történő intelligens vezérléssel.

LET'S BUILD A BETTER FUTURE
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HAJTÓMŰVEK ÉS TARTOZÉKOK
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Hajtókarok

Billenő és kulcsos kapcsolók Az épületet vezérlő 
Intelligens központ

Rugók

Zenpro SmartPilot 
intelligens vezérlőközpont



KAPHATÓ PROFILOK

VAKOLHATÓ TOKOS REDŐNYRENDSZEREK / SP | SP-E

A színek nem adják hűen vissza a valóságos színeket. A kapható színek függenek a profil típusától.
* - Speciális szín – rendelésre. 
** - külön rendelésre lehetőség van az extrudált profilok tetszőleges RAL színre lakkozására.
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ezüst  bézs  barna  krém fehér  bordó*  világos szürke  antracit szürke

fehér  sötét fa  sárga*  elefántcsont*  fekete*  ultra fehér  bazalt szürke*
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A darmstadti Passzívház Intézet (PHI) értékelte az Aluprof SP és SP-E 
rendszerekbe tartozó redőnyöket. Ez a szervezet minősítette a 165 
mm-es vagy kisebb méretű tokokat, amelyek mindkét rendszerben, 
a beépítésre vonatkozó, a tanúsítványnak megfelelő követelmények 
betartása esetén sikerrel alkalmazhatók alacsony energiaigényű 
épületekben. Az SP és SP-E redőnyök vakolható rendszerek, amelyek 
tokja be van építve, az előlapja pedig egyben alapfelületet képez  
a vakolóanyag számára. Emiatt a szerkezet miatt a redőny elemei nem 
zavarják sem az ablak szerkezetét, sem az áthidaló szerkezetét, aminek 
köszönhetően az épület szigetelése nem lesz megbontva.

Az SP és SP-E rendszereket úgy dolgozták ki,  hogy védelmet 
biztosítsanak a hő elszökése ellen, ugyanakkor esztétikus legyen  
a homlokzat végső kialakítása. Ez a megoldás az első ilyen, az Intézet 
komponensein alapuló, univerzális rendszer, amelynél az ablak 
hőátbocsátási tényezője Uw kisebb 0,80 W/(m2K)-nél, az üvegezés 
Ug tényezője viszont nem haladja meg a 0,70 W/(m²K) szintet. És ami 
rendkívül fontos, ez a rendszer minden ablaknál alkalmazható, ami eleget 
tesz a PHI követelményeinek.

Ez az első PHI tanúsítvány egy lengyel cég részére ebben a termékkat-
egóriában.

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/

Fenster Standardfenster V5 

Schnitt Zugehörige Isothermengrafik

Beschreibung

Kennwerte des Fensterrahmens

Uf-Wert Breite � g fRsi=0,25

[W/(m²K)] [mm] [W/(mK)] [-]
Abstandhalter
unten 0,80 120 0,027
seitlich/oben 0,80 120 0,027

* schlechtere Abstandhalter führen zu höheren Wärmeverlusten und tieferen Glasrandtemperturen

www.passiv.de Passivhaus Institut   Seite 1/3

Aluminium Rollladenkasten mit PUR-Dämmung (� = 0,024 W/(m²K) ), Befestigung mit PUR-Hartschaumwinkel; 
seitliche Rollladenführungsschienen sind thermisch getrennt vom Rahmen angebracht.

Superspacer TriSeal*

0,72
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Passzív Házak Intézetének 
TANÚSÍTVÁNYA

Izotermák eloszlása



LET'S BUILD A BETTER FUTURE

RÁÉPÍTHETŐ REDŐNYRENDSZER  
SKB Styroterm



HOGYAN MŰKÖDIK A 
Styroterm rendszer?

Nem sok ember van tisztában azzal, hogy külső redőny használata jelentősen javítja az ablak hőátbocsátási té-
nyezőjét.

A külső redőny további hőszigetelést garantál, ami azt jelenti, hogy jelentősen kiküszöböli a hőveszteséget. Ez 
azért van így, mert a leeresztett palást további hőellenállást biztosít, ami a redőny és az ablak közötti légréteg-
ből, valamint magából a redőnypalástból ered. Ez a térelhatároló korlátozza a meleg levegő ki- vagy beáramlá-
sát az épületből. Tehát minél magasabb a ∆R tényező értéke, annál alacsonyabb a hőátbocsátási tényező. 

HOGYAN LEHET KISZÁMÍTANI EGY REDŐNNYEL SZERELT ABLAK HŐÁTBOCSÁTÁSI EGYÜTTHATÓJÁT? 

ÉS MENNYIVEL NÖVELHETJÜK AZ SKB STYROTERM RENDSZERŰ, KÜLSŐ REDŐNY ALKALMAZÁSÁNAK 
KÖSZÖNHETŐEN? 

■a passzív ablakoknál az UW = 0,8 [W/m2·K], STYROTERM rendszerű redőnyök javítják az ablak zárt re-
dőny melletti hővezetési tényezőjét UWS= 0,67 [W/m2·K] értékig,
az UW = 1,1 [W/m2·K] ablakoknál 21%-kal,
olyan ablakoknál, ahol az UW = 1,4 [W/m2·K] 25%-kal, a régebbieknél pedig akár több, mint 30%-kal.
 

UWS =
1

UW

1   +∆R

Külső redőnyös ablak hőátbocsátási együtthatóját, UWS, az EN 
ISO 10077:2017 szabvány alapján számítják ki „Ablakok, ajtók és 
társított szerkezetek hőtechnikai teljesítménye. A hőátbocsátási 
együttható számítása.
1. rész: Általános előírások.” Egyszerűen csak elég alkalmazni az itt 
megadott képletet, és az eredmény megmutatja, hogyan csök-
kentették az U-értéket egy külső redőny felszerelésének köszön-
hetően.

A STYROTERM külső redőnyök alkal-
mazásának köszönhetően nem csak 
javíthatjuk az épület energiamér-
legét, de ami a legfontosabb, hogy 
egész évben csökkenthetjük a fűtési 
és hűtési költségeket akár 30%-kal.

Tudta-e, hogy…



ISMERJE MEG AZ INNOVATÍV 
Styroterm rendszert

Az SKB STYROTERM egy rendkívül fejlett, ráépíthető redőnymegoldás, amit leginkább azért hoztak lét-
re, hogy javítsa az épület energiamérlegét. Ennek a rendszernek fő eleme a tok, ami magas minőségű, 
nagyon jó hőtani tulajdonságokkal rendelkező anyagból készült, és kétféle méretben kapható. Egy neves 
kutatóintézetben végzett vizsgálatok IFT ROSENHEIM kimutatták, hogy a javasolt megoldás rendkívüli 
Usb hőátbocsátási együtthatóval rendelkezik 0,29 W/m²·K, ami ezt a rendszert az első helyre teszi a hasonló 
termékek között.

Ennek a megoldásnak az előnye továbbá, hogy ki lehet választani, hogy a szerelőnyílás a helyiségen belül 
vagy kívül legyen. Továbbá a STYROTERM RENDSZER kapható homlokzati zsalúzia beépítésére kialakított 
változatban is.

A STYROTERM rendszerű redőnyök elláthatók a redőnytokba beépített szúnyoghálóval is. A beépítésük  
a „bepattintós” technológiának köszönhetően nagyon gyors és egyszerű.



A tok szerelése nagyon gyors és egyszerű. Ennek a megoldás-
nak a jellemzője, hogy a redőnytok közvetlenül az ablakkeretre 
van ráültetve, megfelelően megválasztott adapter profil segítsé-
gével. A szerelés módja ugyanolyan, mint az SKT Opoterm rend-
szer esetében, ami jelentős időmegtakarítást tesz lehetővé.

A szúnyogháló nagyon könnyen és gyorsan beépíthető a léc-
bevezetőbe, a bepattintható technológiának köszönhetően. 
Ezáltal lehetséges a redőnytokokat és kombi szetteket külön 
gyártani. A szúnyoghálót a gyártás bármelyik fázisában be le-
het szerelni a lécbevezető előzetes beépítése és a rugó meg-
felelő megfeszítése után. Elég bepattintani a kombi tokvége-
ket a lécbevezetőkbe, és a szúnyogháló teljesen integrálva van  
a redőnnyel

Univerzális osztó tokvégek alkalmazása a cserélhető lécbeve-
zető adapterekkel, beállítva a kiválasztott rendszerváltozathoz, 
lehetővé teszi a raktárkészletek optimalizálását.

Általánosan használt, az ablakkerethez csavarozott, sarokidom 
formájában alkalmazott, szerelő fedél kívülről bepattintható, 
alumínium profillal lett lecserélve, ami roncsolásmentes felsze-
relést tesz lehetővé. Az alumínium profil közvetlenül a tok alsó 
profiljába van bepattintva, ami PVC-ből készült. Ez a megoldás 
megfelelő merevséget biztosít a revíziónak, sőt, lehetővé teszi, 
hogy színben a nyílászáróhoz vagy a homlokzathoz igazítsák, 
mivel ezt a profil bármilyen RAL színre lehet festeni.

A rendszer átgondolt konstrukciója lehetővé teszi, hogy a tokba 
zsalúzia szerkezetet építsenek be.  A lefutó sín szerelése nagyon 
gyors és egyszerű. Ennek köszönhetően esztétikusan be lehet 
építeni ugyanarra a homlokzatra külső redőnyöket és homlok-
zati zsalúziát.



Bevezettük a takarólemezek alkalmazásának lehetőségét is, 
amelyek megelőzik, hogy a palást esetleg beakadjon a tok ol-
dalába. Ezek a lemezek PVC-ből készülnek, és a tok oldalára 
csavarokkal vannak rögzítve.

A rendszer jól átgondolt konstrukciója lehetővé teszi, hogy  
a hálózati feszültség kábelt a tok belsejében lehessen elvezetni. 
Elég eltávolítani a speciálisan előkészített részt a tok oldalában, 
és bevezetni az elektromos motor kábelt, amit utána szabadon 
be lehet kötni a tápegységbe.

A lécbevezetőt ki lehet cserélni anélkül, hogy az egész redőnyt 
le kelljen szerelni. A „T” típusú reteszelés elve alapján be van 
csúsztatva a redőny tokvégbe, majd hozzá van csavarozva, ami 
stabilizálja az összes elem csatlakozását. A fészek, amelyben  
a csavar be van csavarozva, esztétikus módon le van takarva. 

Egy univerzális, a lefutókba illeszkedő talp is elérhető, amit  
a kiválasztott revíziós rendszertől függően lehet használni. 
Elég egy meghatározott módon elfordítani a redőny tokvégé-
ben szereléskor. Ez lehetővé teszi a raktárkészletek jelentős op-
timalizálását.

A külső szerelőnyílásos rendszerverzióhoz új, kétrészes lefu-
tók lettek tervezve, amelyeket részlegesen el lehetnek rejteni 
a hőszigetelésben.  Ezek maxi és mini változatban kaphatók,  
a használatuk pedig a redőnypalásthoz alkalmazott profilok 
méretétől függ.



MIT NYER A KÜLSŐ 
redőnnyel?

BIZTONSÁG - a redőnyök elriasztó hatásúak lehetnek a potenciális 
betörőre. Így szabadon és biztonságban érezhetjük magunkat az 
otthonunkban.

KITŰNŐ HŐSZIGETELÉS - a redőnyök a téli időszakban jelentősen 
korlátozzák az ablakon és ajtón keresztüli hőveszteséget.

NAPELLENZŐ - a redőnyök kitűnően védik a helyiséget a nyári, 
túlságos felmelegedés ellen.  

MAGÁNÉLET - a redőny megvédi lakásunkat az idegenek kíváncsi 
tekintetétől

ABLAK VÉDELME - a redőnyök hatékonyan védik az ablakokat 
a külső környezeti hatások ellen, mint: szél, eső vagy a közvetlen 
napfény

VÉDELEM A ROVAROK ELLEN - a redőnyök, a szúnyoghálóval történő 
integrálásuknak köszönhetően megvédik az otthont a bosszantó 
rovarok jelenlététől.

HANGSZIGETELÉS  - a redőnyök csökkentik a külső zajokat.

TAKARÉKOSSÁG - a redőnyök hozzájárulnak télen a fűtésre fordított 
költségek- és nyáron pedig légkondicionálás költségek csökkentéséhez

ALUPROF PARTNER 
SKM-PROTECT KFT.
Üzem: 7900 Szigetvár, Dencsházai út 2-4.
tel. +36 70 943 3447
e-mail: info@skm-protect.hu | www.skm-protect.hu


