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cConstrucţia solidă a cortinei ruloului previne deteriorarea
cŞine de ghidaj cu structuri stabile
cMecanism cu clichet în partea de jos a ruloului
cFixare sigură în lamela inferioară

SK | SKP | SKO | SKO-P | SP | SP-E
SISTEME DE RULOURI EXTERIOARE ANTIEFRACŢIE

Casa este locul în care regăsim linişte
şi siguranţă. Kraftmann vă pune la dispoziţie
rulouri exterioare antiefracţie pentru a vă oferi
posibilitatea de a crea în casa dumneavoastră
o atmosferă caldă şi liniştită.
Sistemul inovator de rulouri exterioare
antiefracţie reprezintă o noutate în oferta
Kraftmann, fiind destinat persoanelor pentru
care siguranţa este deosebit de importantă.
Ca producător de rulouri exterioare, ne-am decis
să facem un pas înainte, în beneficiul clienţilor
noştri, cu un produs, care să constituie
un element decorativ deosebit şi să ofere, în acelaşi
timp, o protecţie eficientă împotriva efracţiei.
Rulourile
antiefracţie
constituie
soluţia
ideală care îmbină esteticul cu tehnologia solidă
şi durabilă de protecţie a interiorului. Rulourile
antiefracţie vă asigură bunurile împotriva furtului.
Testele efectuate în laboratorul de cercetări
acreditat conform standardului PN-EN 1627 au
confirmat faptul că rulourile produse de noi se
încadrează în clasa 3 de rezistenţă antiefracţie.

SK | SKP | SKO | SKO-P | SP | SP-E
SISTEME DE RULOURI ANTIEFRACŢIE

Datorită structurii lor solide,
şinele de ghidaj nu pot fi îndoite,
iar profilele rulourilor
nu pot fi smulse

fixare în lamela inferioară:
cortina din lamele prinsă rigid şi stabil

Structura solidă a cortinei
ruloului asigură împotriva
deteriorării cauzate

PL

mecanism cu clichet patentat,

CZ

de lovituri

în partea inferioară a ruloului,
care împiedică ridicarea cortinei
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Posibilitatea de adaptare a sistemului
în clădirile existente, precum şi în clădiri
nou construite
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SYST E M Y R O L E T I B RA M

SYST É M Y R O L E T A V RAT

Posibilitatea de a utiliza elemente componente
existente în comerţ
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ROLLLADEN UND ROLLTORSYSTEME

ROLLER SHUTTER AND GATES
SYSTEMS
RU

Culorile profilelor
alb*

gri*

inaltimea profilului: 55 mm
grosimea: 14 mm

HU
bej*

maro deschis*

maro închis*

aluminiu natur**

Culorile nu redau cu exactitate nuantele reale. Disponibilitatea culorilor depinde de tipul profilului.

АЛЮМИНИЕВЫЕ
СИСТЕМЫ
M IinNculori
I U Mdin toata
REN
D SRAL.
ZEREK
* Culoare speciala la cerere.
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vopsirea
gama

MECANISME ŞI ACCESORII

XX

СИСТЕМЫ РОЛЛЕТ И ВОРОТ

SISTEMOS

FR
Motor electric

S I ST E M E

Telecomandă

DIN

A LU M I N I U

Întrerupător cu cheie
sau buton

Intrerupător comandat
de ceas electronic

Agăţătoare clemă
siguranţă lamele
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