Fordeler ved Druetx rullesjalusier:
Kompromissløs sikkerhet
Bruk av en rekke løsninger innen løftemekanismelås og selve opprullingsmekanisme gjør rullesjalusi-ene til en innbruddsbeskyttelse.
Ideell støybeskyttelse
Rullesjalusiene garanterer redusert støynivå, slik at man kan nyte fred og ro.
Perfekt varmeisolasjon
De beste materialene brukt til produksjon sikrer energieffektivitet og bidrar
til lavere energiforbruk i bygningen, noe som i betydelig grad reduserer
oppvarmingskostnader.
F or sk ning u t før t i I T B bek ref tet at Iglo 5 - v indu med U w - verdig
på 0,99 W / (m 2 K) med en luk-ket rullesjalusi oppnår varmetetthet på
0,75 W / (m2K) *.
Kvalitet og Estetikk
Rullesjalusiene er laget av beste komponenter. De sikrer pålitelig funksjonalitet og skaper et elegant uttrykk. Moderne produksjonsmaterialer, samt
perfeksjon i utførelse på hvert produksjonstrinn, garanterer eleganse og
brukskomfort i flere år.
Komfort og brukervennlighet
Rullesjalusier kan styres på forskjellige måter slik at produktet alltid er tilpasset
til den enkelte kundens behov. Man kan velge mellom manual- og motorstyring.
Dessuten kan rullesjalusier betjenes via fjernkontroll, nettbred eller mobil.

Rullesjalusiprofilers Skjønnhet og estetikk
Rullesjalusiprofilen er fylt med termoisolasjonsskum og er tilgjengelig i en
rekke farger: antrasitt, brun, nøtt, mørk brun, gyllen eik, sølv, grå, hvit, elfenbein. I tillegg er det mulig å bruke lameller og lister i samme farger, som
hever estetikken. Andre farger fra RAL paletten kan brukes etter kundens
behov. Høy kvalitet og profilens stabilitet er garanti for ideel energieffektivitet,
utholdenhet og vindbeskyttelse.
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Tilgjengelige farger på profiler:
01 Sølvfarget
02 Hvit
03 Grå

05 Elfenben
08 Mørkebrun
09 Brun

23 Antrasitt
24 Gull eik
28 Nøtt

61 Mosegrønn
62 Grå aluminium
63 Brun metallisk

*På vindu 1500 mm x 1500 mm ifølge forskningsinstituttet ITB
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RULLESJALUSIER
PVC, ALUMINIUM
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Informasjonen som presenteres i denne brosjyren er kun for informasjons og illustrerende
formål. Produktspesifikasjoner bør bekreftes med tekniske opplysninger som er angitt av
produsenten.
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Typer av Drutex-rullesjalusier:
System av innbyggingsrullesjalusier i PVC

Den mest komfortable løsningen er RTS radiostyringssystem.
Ved bruk av RTS kan man betjene rullesjalusiene sentralt eller hver og en for seg. Man kan danne grupper,
f.eks. styre sjalusier på bygningens østre og vestre
side. Det er mulig å styre fra ulike punkter og endre
dem fritt etter behov. Dessuten har man mulighet til
tidsprogrammering og rulling sjalusiene opp og ned til
og med under fravær, som hever sikkerhet. Intelligente
løsninger i rullesjalusistyring muliggjør utrustning dem
med atmosfæriske sensorer, som gir oss utmerket
komfort ved væreskifte.

Innbyggingsrullesjalusier i PVC utgjør et integrert system
av rullesjalusier som monteres under byggingsprosess
eller under vindusskifte. Bred fargeutvalg for kasser og
skinner i PVC, aluminiumsprofiler, samt ulike typer styring
og sikring, tilfredsstiller alle kunders behov. Det moderne
systemet av utvendige rullesjalusier tilbyr på høyt varmeog støyisolasjonsnivå. Mulighet for bestilling av integrert
myggnett er en ekstra fordel.

Typer av innbyggingsrullesjalusier:
MED NEDRE REVISJONSDEKSEL
tilgjengelig størrelse: 170, 210 eller 240 mm (kassens
høyde)

MED FREMRE REVISJONSDEKSEL
tilgjengelig størrelse: 170, 210 eller 240 mm (kassens
høyde)

gir mulighet for total innbygging på indresiden og yttresiden, som gjør at bare skinner og aluminiumsprofiler
vises, og den ferdig monterte rullesjalusien blir mer
estetisk

konstruksjonen gir mulighet til ensidig innbygging av
rullesjalusien, som gjør at den er usynlig fra utsiden

tilgang til kassen ved ev. vedlikeholdsarbeid er mulig
gjennom revisjonsdeksel plassert på bunnen av rullesjalusikassen

Intelligente styringssystemer

tilgang til kassen ved ev. vedlikeholdsarbeid er mulig
gjennom revisjonsdeksel som er plassert i fremre
del av rullesjalusikassen montert inn i lokalet

System av adaptive
aluminiumsrullesjalusier
Det adaptive aluminiumsrullesjalusier-systemet monteres på allerede eksisterende bygninger eller de som er
under arbeid. Rullesjalusien er laget totalt av aluminium,
tilgjengelig i utvalgte farger innen-for RAL fargepalett, eller
trelignende. Rullesjalusiprofilen laget av aluminiumsprofiler
fylt med termoisolasjonsskum rulles inn i kassen som er
montert på veggen eller på vinduskarmen. Kassen blir
da til et pynteelement og den er tilpasset til bygningens
design. Det er mulig å montere et integrert myggnett.

Motorstyring i sjalusier øker deres fordelene, først og
fremst brukervennlighet og energieffektivitet.
Det finnes flere måter å betjene rullesjalusier på:
manuelt – ved bruk av snor eller sveiv
automatisk – styrt med fjernkontroll, nøkkel eller
bryter
kabel
individuell styring
systemet kan utvides med fjernkontrollstyring
trådløs
RTS radiostyringssystem
systemet tillater utbygging av eksisterende
installasjon når som helst
kan monteres hvor som helst
smart styring med hjelp av fjernkontroll,
nettbred eller mobil

Typer av adaptive rullesjalusier:
RULLESJALUSIKASSE 45°
tilgjengelige størrelser: 137, 165 og 180 mm (kassens
høyde)
kassen har en karakteristisk skråning, som gjør at
den ikke er rettvinklet
tilgjengelig i utvalgte farger innen RAL fargepalett
OVAL KASSE
t ilg jenge lige s t ør re ls er : 139 x145; 167x171;
182x190 mm (kassens høyde)
den ovale formen er perfekt tilpasset til andre fine

detaljer
aluminiumsprofilers farge er tilpasset til kassens
farge, innenfor utvalgte farger i RAL fargepalett
KASSE KOMPONERT INN I FASADE
tilgjengelige størrelser: 137, 165 eller 180 mm
kan monteres på ulike måter, takket være revisjonsdekselet montert på bunnen av kassen
mulighet til montering av den fra fremre del av kassen
utvalgte farger i RAL fargepalett

Visste du at...?
Rullesjalusier er en perfekt løsning for hele året, både for sommer- og vintersesong. Om sommeren beskytter rullesjalusier mot solstråling i lokaler, mens
om vinteren beskytter de mot varmetap. I tillegg kan de sikre mot innbrudd.
Takket være sin funksjonalitet, utgjør utvendige rullesjalusier en integrert del
av moderne byggeteknologier.

