ABLAKOK
ÉS AJTÓK

Siker és megbízhatóság…
Több évtizedes tapasztalat tette az Alba Lux Kft-t a műanyag nyílászárók piacvezető gyártójává.
Cégünk a folyamatos fejlesztéseknek, cégvezetésnek, munkatársaink és kereskedőink munkájának
köszönhetően a REHAU® legnagyobb magyarországi gyártója. Az Alba Lux Kft. szaktudásával, dolgozóinak
folyamatos szakmai képzésével az építtetők, építészek és tervezők partnere nemcsak a tervezés előtt, alatt,
hanem a kivitelezés során is. Legyen az régi ház, új ház, nagy ház, kicsi ház, városi lakás, hétvégi ház,
társasház vagy irodaépület, a REHAU® profilrendszerekből gyártott nyílászárók minden igényt kielégítenek.
A megfelelő műszaki tartalom és külső megjelenés ma már különlegesen fontos kritériuma a tökéletes
ablaknak. Műanyag nyílászáró programunk biztonságot ad Önnek abban, hogy pénzéért mindig az optimális
megoldást kapja.

Használja ki az Alba Lux
tapasztalatát saját
projektjeinél!
Már a tervezésnél segítségére lehetünk!
Munkatársaink és kereskedőink átfogó
tájékoztatást adnak az Ön ablakaival
kapcsolatos minden témában, a hővédelemtől
a betörésbiztonságon át, egészen a
kiegészítőkig.
Kollégáink megbízható szolgáltatást nyújtanak
a helyszíni felméréseken és beépítéseknél is.

20 szempont, melyet feltétlenül
vegyen figyelembe nyílászárói vásárlásakor:
• Profilrendszer
• Hőszigetelő/biztonsági üvegezés
• Formák, színek
• Nyitásmódok
• Hővédelem
• Zajvédelem
• Biztonság - betörésvédelem
• Szellőzés

• Kilincsek, kiegészítők
• Árnyékolástechnika
• Rovarvédelem
• Szállítási határidők
• Felmérés, beépítés, házhoz szállítás
• Garancia, jótállás
• Karbantartás
• Szervízszolgáltatások

Gyártóüzemünkben az Ön igényeinek
megfelelően készítjük nyílászáróit, ahol
a gyártási folyamat során biztosított a
minőség: a REHAU® szakemberei
gyártásunkat folyamatosan ellenőrzik,
ezért lehetünk a REHAU® hivatalos
partnere.

Házának
szeme fénye

Nyisson REHAU® ablakot a világra!
A REHAU® műanyag profilokból készült nyílászárók egyedülálló előnyökkel
rendelkeznek. Az alapanyagokból adódóan a kívánt forma is legyártható,
ugyanakkor az ablakok minden külső időjárási körülménynek ellenállnak,
nem igényelnek különösebb gondozást, könnyen tisztíthatóak, a kiváló
hőszigetelésnek köszönhetően pedig energiát takarítanak meg.

Bemutatjuk Önnek legfontosabb
műanyag ablak típusainkat:
GENEO

86

2

Uw=1,1-0,73 W/m K -ig
2

Ug=1,1-0,6 (-0,5) W/m K -ig
Ψg=0,04 W/mK (polimer távtartó)

BRILLANT

80MD

2

Uw=1,17-1,03 W/m K -ig
2

Ug=0,8-0,6 W/m K-ig
Ψg=0,08 W/mK (alumínium távtartó)

BRILLANT

70MD

BRILLANT

80

BRILLANT

70

EURO

2

Uw=1,17-1,03 W/m K -ig
2

Ug=0,8-0,6 W/m K-ig
Ψg=0,08 W/mK (alumínium távtartó)

2

Uw=1,1-1,03 W/m K
2

Ug=0,7-0,6 W/m K-ig
Ψg=0,08 W/mK (alumínium távtartó)

2

Uw=1,56-1,02 W/m K
2

Ug=1,4-0,6 W/m K-ig
Ψg=0,08 W/mK (alumínium távtartó)

70

2

Uw=1,57-1,02 W/m K
2

Ug=1,4-0,6 W/m K-ig
Ψg=0,08 W/mK (alumínium távtartó)

EURO

60

2

Uw=1,66-1,39 W/m K
2

Ug=1,4-1,0 W/m K-ig
Ψg=0,08 W/mK (alumínium távtartó)

Uw : nyílászáróra vonatkoztatott hőátbocsájtási tényező
Ug : az üvegfelépítésre vonatkoztatott hőátbocsájtási tényező
Ψg : az üvegezés távtartójának a hosszmenti hőhíd-tényezője
Uw érték MSZ EN ISO 10077-1:2007 szerint, 1230x1480 mm méretű BNY ablakon
számítva. Az üvegréteg felépítésétől függ a tartományon belüli Uw érték egyedi
igény szerinti meghatározása. Nemesacél és polimer távtartóval az Ug érték
javítható. Kérje értékesítőink segítségét!

ÚJ!

Házának
szeme fénye

GENEO

86

ÚJ DIMENZIÓ AZ ABLAKGYÁRTÁSBAN
GENEO®- a RAU-FIPRO® hightech alapanyagokból készült,
anyagában merevített ablakprofil
Egyedülálló! Üvegszál, acélmerevítés helyett!
1. Sima, kiváló és évek óta bevált REHAU® felület
Körbefutó coextrudált RAU-PVC külső réteg a RAU-FIPRO®-ból készült magmerevítésen.
2
Uf=0,85 W/m K-ig
2. Középtömítéses rendszer
Három teljesen körbefutó, kiváló minőségű tömítési sík.
3. Funkciós kamrák
• A GENEO® funkciós kamráit a hőszigetelő képesség növelése érdekében thermo
modulokkal lehet ellátni.
• Extrém elemméreteknél és speciális szerkezeteknél kiegészítő merevítés alkalmazása
válhat szükségessé.
4. Falcmélység
A nagy falcmélység lehetővé teszi különböző vastagságú üvegezések alkalmazását
53 mm-es vastagságig.
5. Szabadalmaztatott IVS integrált merevítési rendszer
Integrált csavarcsatornák kiegészítő keresztmerevítésekkel.
Kiváló rögzítési lehetőség rendkívül jó kitépési ellenállással:
• záró daraboknak
• csavaroknak
• sarokpántoknak.
6. Integrált beépítő felület
• A tok épületszerkezethez történő optimális tömítéséhez.
• A kiegészítő kamra által ennek a tartománynak is optimalizált a hőszigetelése.

Energiahatékonyság növelése,
energiaköltségek csökkentése!
115
72

86

Elegáns, keskeny ablakdesign, maximális üvegfelület,
keskeny keretelemek!
Nyitás és zárás játszi könnyedséggel a kis súlynak és az
egyedi tömítéseknek köszönhetően!
Akár emeletmagas működő szárnyak minimális
hőtechnikai kompromisszummal!
Optimális beépítési mélységek ideális falcsatlakozással!
Extrém terhelésnek is ellenáll, a kiemelkedő terhelhetőség
acélmerevítéssel tovább fokozható!

Fólia színválaszték

A RAL színskála szerint
rendelhető festett kivitelben is!
A REHAU® a standard színek
változtatásának jogát
folyamatosan fenntartja.

Házának
szeme fénye

B RILLA NT

80MD

B RILLA NT

70MD

BRILLANT LUX 70 MD
1.

2.

3.

4.

5.

Design
70 mm-es, 5 légkamrás felépítés, „Ausztria”
szárnykontúrral, elegáns profilmegjelenéssel.
2
Uf = 1,2 W/m K-ig
Lehetséges üvegezési vastagságok: 10-41 mm-ig.
Középtömítéses rendszer
A 3. tömítés alkalmazásával az épületfizikai
tulajdonságok tovább javíthatóak.
Stabilitás
35 mm-es merevítési kamramélység a kiemelkedő
stabilitás érdekében.
Betörés elleni védelem
A 13 mm-es vasalati tengelytávolság a betörés
elleni védelem fokozására. A teherhordó vasalati
elemek rögzítése 3 PVC falba és acélmerevítésen
keresztül történik.
Ápolás, tisztítás
A sima, zárt PVC felület könyen tisztítható.

BRILLANT LUX 80 MD
80 mm-es 6 légkamrás tokprofil is választható
„Ausztria” kontúrral a beépítési fuga
hőszigetelésének javítása érdekében.
2
Uf = 1,1 W/m K-ig

k

Fokozott hanggátlási
igények esetén ideális
választás!

76

76

s!

A 80-as tokkal
kombinálva a
harmónia tovább
fokozható!

120

120

70

Fólia színválaszték
Brillant Lux 70 MD
Brillant Lux 80 MD

80

A RAL színskála szerint
rendelhető festett kivitelben is!
A REHAU® a standard színek
változtatásának jogát
folyamatosan fenntartja.

Házának
szeme fénye

B RILLA NT

80

B RILLA NT

70

BRILLANT LUX 70
1. Design
70 mm-es, 5 légkamrás felépítés, kerekített
szárnykontúrral.
Uf = 1,3 W/m2K
lehetséges üvegezési vastagság: 10-41 mm-ig.
2. Ütközőtömítéses rendszer
Két körbefutó tömítési vonal, védelem huzattól,
portól, víztől és hőveszteségtől.
2. Stabilitás
35 mm-es merevítési kamramélység a kiemelkedő
stabilitás érdekében.
3. Betörés elleni védelem
A 13 mm-es vasalat tengelytávolság a betörés
elleni védelem fokozására. A teherhordó vasalati
elemek rögzítése 3 PVC falba és acélmerevítésen
keresztül történik.
4. Ápolás, tisztítás
Sima, ferde falcfelület az ablak könnyű
tisztíthatósága érdekében.

BRILLANT LUX 80
80 mm-es ,6 légkamrás tokprofil is választható,
kerekített kontúrral a beépítési fuga hőszigetelésének
javítása érdekében.
2
Uf = 1,3 W/m K

Az íves szárnykontúr
különösen elegáns
megjelenést kölcsönöz
nyílászáróinak!
128

120

A 80-as tokkal kombinálva
a harmónia tovább
fokozható!

76

68

70

Fólia színválaszték

80

A RAL színskála szerint
rendelhető festett kivitelben is!
A REHAU® a standard színek
változtatásának jogát
folyamatosan fenntartja.

Házának
szeme fénye

EURO

70

EURO LUX 70
1. Design
70 mm-es, 5 légkamrás felépítés,
elegáns profilmegjelenéssel.
2

Uf = 1,3 W/m K
Lehetséges üvegezési vastagságok: 10-41 mm-ig.
5. Ütközőtömítéses rendszer
Két körbefutó tömítési vonal, védelem huzattól,
portól, víztől és hőveszteségtől.
2. Stabilitás
35 mm-es merevítési kamramélység a kiemelkedő
stabilitás érdekében.
3. Betörés elleni védelem
A 13 mm-es vasalati tengelytávolság a betörés
elleni védelem fokozására. A teherhordó vasalati
elemek rögzítése 3 PVC falba és acélmerevítésen
keresztül történik.
4. Ápolás, tisztítás
Sima, ferde falcfelület az ablak könnyű
tisztíthatósága érdekében.

k

Gazdaságos alternatíva
kompromisszumok
nélkül!

Fólia színválaszték

Elegáns megjelenés,
jó hőtechnikai
tulajdonságokkal!

116
64

s!

70

A RAL színskála szerint
rendelhető festett kivitelben is!
A REHAU® a standard színek
változtatásának jogát
folyamatosan fenntartja.

Házának
szeme fénye

EURO

60

EURO LUX 60
1. Design
60 mm-es, 3 légkamrás felépítés, elegáns
profilmegjelenéssel.
Uf = 1,6 W/ m2K
Lehetséges üvegezési vastagságok: 3-33 mm-ig.
5. Ütközőtömítéses rendszer
Két körbefutó tömítési vonal, védelem huzattól,
portól, víztől és hőveszteségtől.
2. Stabilitás
35 mm-es merevítési kamramélység a kiemelkedő
stabilitás érdekében.
3. Betörés elleni védelem
A 13 mm-es vasalat tengelytávolság a betörés elleni
védelem fokozására.
A teherhordó vasalati elemek rögzítése 3 PVC falba és
acélmerevítésen keresztül történik.
4. Ápolás, tisztítás
Sima, ferde falcfelület az ablak könnyű
tisztíthatósága érdekében.

Gazdaságos megoldás
megbízható
minőségben!

Fólia színválaszték

Alacsonyabb
hőtechnikai igények
esetén kiválóan
megfelel!

116
64

60

A RAL színskála szerint
rendelhető festett kivitelben is!
A REHAU® a standard színek
változtatásának jogát
folyamatosan fenntartja.

Házának
szeme fénye

Fontos Önnek a biztonság?
Vasalatrendszer, mely távol tartja a hívatlan
vendégeket!
A statisztikák szerint a betörések 80%-a az ablakon vagy az
erkélyajtón keresztül történik.
Nálunk a biztonság alapvető feltétel, így minden nyílászárót
alapbiztonsági vasalattal látunk el.
A biztonsági záródarabok tokra és szárnyra történő felcsavarozása
együttesen gátolják a külső behatolások sikerességét.
A gombbal reteszelhető ill. kulccsal zárható kilincsek alkalmazása
fokozza a biztonságot.
Az alapbiztonság növelhető több biztonsági fokkal (AHS, ENV),
amelyek természetesen minden biztosító által elfogadottak.
Kérje értékesítőink segítségét!
Normál záródás
A szárny kiemelése nem okoz nehézséget.

k
Biztonsági záródás
A biztonsági záródarab felszerelése a szárny
kiemelését megakadályozza.

s!

Házának
szeme fénye

Ön is úgy gondolja, hogy gyakran az
apróságok teszik naggyá a
dolgokat?

Különböző felszereltségű és színű
kilincsek a Harmony, Symphony és
Rhapsody sorozatból.

Erkélyajtókhoz alkalmazható
behúzó fülek különböző
színekben.

Nyíló ablaknál rejtett záródás a tok és a szárny között.
o

45 -os kilincsállásban a szárny 10-13 mm-t emelkedik ki a
tokból, biztosítva ezzel a levegőcserét (résszellőztető
funkció).
Látszó vasalatok takarása
a kilincshez illeszkedő
színekben.

Alapbiztonság az ablak kritikus pontjainál. Kiemelésgátlás
bukó funkciónál is.

Házának
szeme fénye

TOLÓ - BUKÓ ERKÉLYAJTÓK
Fontos Önnek a kényelem
és a szépség?
Nagy felületek megnyitásához válassza toló - bukó
ajtórendszerünket, akár 60-as, akár 70-es rendszereinkből!
A mozgó szárny a fix szárnyra tolható, szellőztetéshez
buktatható.
Nagy méretű szárnyak esetén a könnyebb kezelés érdekében
kényszerműködtetésű vasalattal is rendelhető.
(A kilincs elfordításával, az ajtó könnyedén nyílik és záródik)
2

Uf (60-as profil) : 1,6 W/ m K
2
Uf (70-es profil): 1,3 W/ m K

"A" séma

"C" séma

A választható fóliázott színekről érdeklődjön
bemutatótermeinkben!
A RAL színskála szerint rendelhető festett kivitelben is!

Előnyök:
• Nagy felületek lezárásához
• Könnyű kezelés, szellőztetési lehetőség
• Többféle működtetési séma

Házának
szeme fénye

EMELŐ-TOLÓ AJTÓ
Tapasztaljunk meg új horizontokat!
1. Design
190 mm beépítési mélységű PVC burkolatú hőhídmentes
alumínium kerettel, hőhídmentes küszöbbel (burkolati
viszonyoktól függően jól besüllyeszthető), 70 mm-es beépítési
mélységű 4 légkamrás szárnyprofillal.
2
Uf = 1,9 W/ m K
2. Méretkorlátozások:
elemszélesség:
Szárnyméretek
szélesség:
magasság:
felület:

Fehér
10m (C séma)
Fehér
3,00
2,40
6,00

Színes
4,5m (A séma)
Színes
2,5
2,4
5,0

3. Stabilitás
A szárnyban nagy dimenziójú (keresztmetszetű) 42 mm beépítési
mélységű, 2,5 mm falvastagságú körbefutó acél merevítés.
4. Működés
Speciális vasalati kialakítás, amely a nagy méret ellenére könnyű
működtetést tesz lehetővé. „A” és „C” nyitási sémák, akár átmenő
kilincses és zárható kivitelben is.
Választható fóliázott színekről érdeklődjön
bemutatótermeinkben!
A RAL színskála szerint rendelhető festett kivitelben is!

„C” séma

„A” séma

70
135

Alapvető előnyök:

190

•
•
•
•
•

Akadálymentes küszöbmegoldás
Kitűnő tömítés
Optimális nyitás, könnyű működtetés
Nagy fesztávú terek beépítésére
Könnyű tisztíthatóság

1

Házának
szeme fénye

B RILLA NT

70

BRILLANT LUX 70
BEJÁRATI AJTÓ
1. Design
70 mm-es, 5 légkamrás tokfelépítésű, 4 kamrás
szárnykialakítású bejárati ajtó rendszer alumínium
küszöbbel.
Uf = 1,7 W/ m2K
5. Ütközőtömítéses rendszer
Két körbefutó tömítési vonal a küszöbtartó magban
is. Védelem huzattól, portól, víztől és
hőveszteségtől.
2. Stabilitás
Az ajtószárnyba nagy dimenziójú 41 mm beépítési
mélységű, 2,5 mm falvastagságú körbefutó acél
merevítés, melyek a sarkokon hegeszthető
sarokbetéttel vannak összekötve a sarokszilárdság
fokozására.
3. Betörés elleni védelem
A teherhordó vasalati elemek rögzítésére 3 PVC
falba és acélmerevítésen keresztül történik.
4. Ápolás, tisztítás
Sima, ferde falcfelület az ajtó könnyű tisztíthatósága
érdekében.
6. Küszöb
Hőhídmentes alumínium küszöbök különböző
beépítési szituációkhoz, akár akadálymentes
kialakításhoz is.

98
126

98

70
130

70

Ajtórendszer
az optimális
mindennapi
megjelenési és
használati igényeknek!

Fólia színválaszték

A RAL színskála szerint
rendelhető festett kivitelben is!
A REHAU® a standard színek
változtatásának jogát
folyamatosan fenntartja.

Házának
szeme fénye

EURO

60

EURO LUX 60
BEJÁRATI AJTÓ
1. Design
60 mm-es, 4 légkamrás tokfelépítésű, 2 kamrás
szárnykialakítású bejárati ajtó rendszer
alumínium küszöbbel.
Uf = 1,9 W/ m2K
5. Ütközőtömítéses rendszer
Két körbefutó tömítési vonal a küszöbtartó magban is
Védelem huzattól, portól, víztől és hőveszteségtől.
2. Stabilitás
Az ajtószárnyban nagy dimenzióju 40 mm-es beépítési
mélységű 2mm falvastagságú körbefutó
acélmerevítés, melyek a sarkokon hegeszthető
sarokbetéttel vannak összekötve a sarokszilárdság
fokozására.
3. Betörés elleni védelem
A teherhordó vasalati elemek rögzítése 3 PVC falba
és acélmerevítésen keresztül történik.
4. Ápolás, tisztítás
Sima, ferde falcfelület az ajtó könnyű tisztíthatósága
érdekében.
6. Küszöb
Hőhídmentes alumínium küszöbök különböző
beépítési szituációkhoz.

Ajtómegoldás
minden területre!

98

Fólia színválaszték

60

126

A RAL színskála szerint
rendelhető festett kivitelben is!
A REHAU® a standard színek
változtatásának jogát
folyamatosan fenntartja.

Házának
szeme fénye

STANDARD LUX BEJÁRATI AJTÓK
Standard Lux ajtók a határtalan lehetőségek sokasága!
A bejárati ajtó egy egészen különleges
része otthonunknak: itt lépünk be és
itt hagyjuk el lakásunkat, itt
üdvözöljük először vendégeinket. A
bejárati ajtó első pillantásra is sokat
elárul a ház lakójáról.
A minőségi alapanyagokból és
modern technikával előállított Alba
Lux ajtók nem csak könnyen
tisztíthatók és hosszú élettartamúak,
hanem a formai és szín adta
lehetőségek sokasága miatt
tökéletesen megfelelnek minden
egyéni kívánságnak.
A profilok és betétek színe alap
kivitelben fehér. Egyedi kérésre – az
ablakszerkezetekhez hasonlóan –
rendelhetők fóliázott vagy festett
kivitelben is.

méretén belül szabadon
változtathatók. Az alkalmazott azonos
vastagságú hőszigetelő
üvegszerkezetek, szendvicspanel
betétek – a legtöbb típusnál
–egymással felcserélhetők,
kombinálhatók.
Az Alba Lux bejárati ajtó rendszer a
kialakítást illetően gyakorlatilag
korlátlan lehetőségeket kínál:
• Egy - vagy kétszárnyú ajtók
• Teljes vagy részleges üvegezés
• Tokosztós, tetszés szerinti
üvegosztós, vagy ragasztott
álosztós megoldások
• Oldal – és felülvilágítós ajtók
tömör betét

A különféle vízszintes, függőleges
vagy ferde szárnyosztások a keret

külső oldalon
nútolt tömör rész
üveges rész

Üvegek
Keressék üvegmintáinkat bemutatótermeinkben és
márkakereskedőinknél!
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EXTRA LUX AJTÓK
Fedezze fel Ön is a variálhatóság, a szín és forma adta lehetőségeket!
Az Extra Lux ajtók a fiatalos, modern, dinamikus formák és izgalmas design
képviselői. Exkluzív design és magas fokú minőség gondoskodik arról, hogy
Ön és családja hosszú ideig örömét lelje a választott bejárati ajtóban.
A panelek egyenként 2 mm vastag ABS (műanyag) vagy aluminium héjból
és 20 mm vastag XPS Polysterol keményhab magból ragasztott, préselt 24
mm vastag szendvicsszerkezetek.
Az ABS lemez az acrylfelület miatt UV – stabil és tartósan karcálló. Az
ABS/alumínium héjak az üveget tartósan rugalmas, kétoldalas
ragasztószalaggal és szilikonnal tömítik.
Az üveg körüli fémes keretek (applikációk) 4,5 mm vastag ABS lemezből
készülnek, öt színárnyalatban (kobaltkék, ezüstöskék, alumíniumszürke,
titánszürke, részszínű) választhatóan a panel külső/belső vagy külső és
belső oldalán is.
Minden panel rendelhető szinterezett alumínium héjazattal alumínium
bejárati ajtókhoz, a RAL színkártya valamennyi színében.
Az ajtók különböző standard, biztonsági, ornament, dísz, homokfúvott
és dombormintás üvegezéssel rendelhetőek:

• Standard
20 mm vastag hőszigetelt üveg (4 mm síküveg – 12-4
2
mm sík vagy egyéb üveg, Uf= 3.00 W/m K)
• Biztonsági
20 mm vastag hőszigetelt üveg (4 mm síküveg – 10-2x3
2
mm ragasztott biztonsági üveg (VSG) Uf=3.00 W/m K)
• Dísz (fazettázott)
A Thermo üveg közti térben a belső fazettázott üvegre
Satinat kerül felragasztásra Uv ragasztóval. Ahol a fazetta
található, ott a Satinat üveg átlátszó lesz.
• Homokfúvott
A homokfúvott felület a külső üvegtábla belső oldalán
található.
• Dombormintás
A külső üvegtáblára Morano dombormintás üveget
(Fusing) visznek fel.

Házának
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Az Extra Lux műanyag ajtók alapkivitelben fehér színűek, de 5 fóliázott színben is
rendelhetőek, melyek a REHAU® tok- és szárnyprofilok színével teljesen megegyeznek:
Dió
Mahagóni
Aranytölgy
Mocsári tölgy 2
Vörösfenyő

Kérje részletes ismertetőnket bejárati ajtó paneljeinkről és a választható üvegtípusokról
bemutatótermeinkben és márkaképviseleteinknél!

Palmer balos/üvegezett
Titánszürke fémes kerettel Fehér
csincsilla üveggel, fogantyúval

Revere/üvegezett
Alumíniumszürke fémes kerettel
Fehér homokfúvott Revere 1
üveggel, fogantyúval

Gris/üvegezett
Titánszürke fémes kerettel Fehér
homokfúvott Gris 1 üveggel,
fogantyúval

Menzel/üvegezett
Titánszürke fémes kerettel
Csiszolt fehér satination Menzel
2 üveggel, fogantyúval

Házának
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STÍL LUX AJTÓK
Stíl Lux ajtók a romantikus elegancia képviselői!
A különböző megjelenésű, alapáron MDF merevítéssel ellátott
ajtóbetétekkel és a többkamrás REHAU profilrendszerekből előállított
Stíl Lux ajtók szépségükkel és elegáns megjelenésükkel az Ön
személyes elképzeléseinek sem szabnak határt.
Az ajtópanelek színe tökéletesen illik a REHAU profil színéhez.
Fehér, aranytölgy és mahagóni színekben rendelhetők.
Kérje részletes ismertetőnket bejárati ajtó paneljeinkről és választható
üvegtípusainkról bemutatótermeinkben és márkaképviseleteinknél!

G40 üveg

G48 üveg

Sukoró S2/G401 üveggel

Tüskevár T2/G404
üveggel

Börzsöny B2 üveg közötti
álosztóval

G102 üveg

Cserhát C3/G104 üveggel

Cserhát C3
oldalvilágító/G104
üveggel

G65 üveg

G115 üveg

Vértes V5
oldalvilágító/G48 üveggel

Vértes V5/G48 üveggel

Zengő Z2/G406 üveggel

Dobogókő D2/G65 üveggel

G304 üveg

G44 üveg

Erdőhát E3/G107 üveggel

G307 üveg

Házának
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BEJÁRATI AJTÓ VASALATOK ÉS KIEGÉSZÍTŐK
Vasalatrendszer, mely távol tartja a hívatlan vendégeket!
Minden, ami egy bejárati ajtó, optimális és kényelmes működéséhez
szükséges, megtalálható az Alba Lux kínálatában.
Rúdzárak
A bejárati ajtó alapkivitelben 5 ponton záródó, görgős
kilincsemelésű rúdzárral készülnek. A biztonságról a tokon levő
zárfogadó elemek valamint a cilinder zárbetét együttesen
gondoskodnak. A rúdzárak választhatók a görgős megoldásokon
kívül csapos, karmos és mindegyik pótzáras kivitelben is. MABISZ
által bevizsgált, minősített termékek.

Görgős (standard)

Csapos

Bejárati ajtó pánt
Alapkivitelben 3 db kerül felszerelésre. Nagy teherbírást,
hosszútávú működést garantál, utólagos beállítás lehetséges.
Fehér, ezüst, sötétbarna színekben.

Colorplus
(standard fehér)

Classic Art
arany

Prestige
arany

Colorplus NIVO
(saválló)

Saválló behúzó
fogantyú

Kilincsek
Pótzáras rúdzáraknál a kilincshez illő színben és formában rendelhetők rozetták. Kérje részletes ismertetőnket a
további kilincsválasztékról bemutatótermeinkben és márkaképviseleteinknél!

Kiegészítők

Kör kopogtató

Oroszlános kopogtató

Kitekintő

Házszám

Levélbedobó

Karmos

Házának
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SZÚNYOGHÁLÓK ÉS REDŐNYRENDSZEREK
ROLLADEN+TORE

Szúnyoghálók
Kellemes fényhatást otthonának!
A különböző szúnyogháló - és redőnyrendszerek optimális megoldást nyújtanak
valamennyi beépítési helyzetben.
Ne engedje be a kicsi, hívatlan vendégeket! Élvezze a friss levegőt és aludjon zavartalanul
nyitott ablaknál is! A redőnybe integrált fix keretes (alu keret ablaktokra rögzítve), eltolható
(szemből az ajtókeretre rögzítve, megvezetés műanyag vezetőprofillal, görgőkkel), nyitható
(szemből az ajtókeretre rögzítve), függőleges rolós (ablaktokra rögzítve fentről lefelé
záródik "klikk-klakk" akasztóval), szúnyogháló megoldások - akár utólag is - garantáltan
illeszkednek az Alba Lux nyílászárókhoz.
Tökéletes rovarvédelem. Méretre.

Redőnyök
Tökéletesen illeszkednek minden nyílászáróhoz!
A különböző redőnyrendszerek időjárás elleni védelmet nyújtanak, jól hőszigetelnek és
árnyékolnak. A redőny nemcsak egyszerű árnyékoló, hanem a védettség és biztonság
érzetét is kelti.

Nyílászáró elé építhető redőnyrendszerek

Ráépített tokos redőnyrendszer

Pento

Karo

Intego

Puro

SZÚNYOGHÁLÓK ÉS REDŐNYRENDSZEREK
Gondoljon időben az árnyékolásra!
A TRAV redőnytok rendszer a falazási munkákkal egy időben elhelyezve lehetővé teszi a
mai modern árnyékolástechnikai berendezések beépítését úgy, hogy belső és külső
oldalon elvakolható, tehát rejtett szerkezet.

A redőnytok rendszer előnyei:
-

Minden járatos és egyedi falvastagsághoz használható (30 cm – 38 cm – 44 cm)
A TRAV redőnyszekrény maximális hossza bruttó 4300 mm
Rozsdamentes szerkezet (alumínium és horganyzott acél elemek)
A födém és a beltér felé abszolút hőhídmentes
2
Kitűnő hőszigetelő érték (akár U=0,19 W/m K) falvastagságtól függően
Különleges formájú és alakú nyílászárókhoz és falazatokhoz is használható
(szegmensíves, saroksorolt, stb.)
Az ablakot a kávába pozícionálja
Az árnyékoló fajtája és típusa az építkezéssel egy időben, vagy az építkezés
befejezése után is kiválasztható
Panelos vagy monolit födém esetén helyettesítheti az áthidalót
Gerendás födém esetén, terheletlen oldalon helyettesítheti az áthidalót
Kiváló hangszigetelés 47 dB

A TRAV redőnytokba
redőnyt, szúnyoghálót
külső lamellás/raffstore
árnyékolót, sőt
ablaknapellenzőt is
rendelhet!
A raffstore-ok és
redőnyök esetében a
vezetősín a homlokzat
felől teljesen
eltakarható.

Házának
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BELTÉRI ÁRNYÉKOLÓK
Rolók
Kellemes fényhatást otthonának!
Nem kell feltétlenül függönynek lennie: a szövet rolóval hasonló
fényhatást érhet el, míg a helyiség letisztult, modern formavilágot
tükröz. A beltéri szövet árnyékolókkal kellemes, meleg fényhatást
kölcsönözhet otthonának. Zseniálisan egyszerű mechanika garantálja a
kényelmes működtetést. Tetőtéri nyílászárókhoz is alkalmazhatóak.

Pliszék
Játék a színekkel és formákkal!
A beltéri szövetpliszé harmonikaszerű textil megoldása érdekes, csíkos
fényhatást eredményez otthonában.
Teljes fényvédelem, mely ugyanakkor sok fényt is átereszthet.
Visszafogott stílusának köszönhetően otthonos hatást kelt.
A pliszék íves, alakos, sőt tetőtéri ablakhoz is rendelhetőek.
Válassza ki számtalan vászontípus és szín közül az Ön szívéhez
legközelebb állót!

Reluxák
Engedje be a napfényt otthonába!
A belső lamellás reluxa árnyékolók elsősorban fényszabályozó szerepet
játszanak, és csak másodsorban töltenek be hővédelmet.
A fokozat nélkül állítható lamellákkal Ön a saját hangulatának
megfelelő fényerőt állíthatja be.
Mindemellett számtalan lamellaszín közül választhat, melyek tovább
fokozzák otthona hangulatát.

Szalagfüggönyök
Játsszon a fénnyel!
Már nem csak irodaházát, hanem otthonát is moderné teheti
szalagfüggönyökkel.
Ideális megoldás lehet a hagyományos függöny helyett a különböző
lamellaszélességek és számtalan szövetminta révén.
Optikai védelmet és különös atmoszférát teremt.

KÜLTÉRI ÁRNYÉKOLÓK
Külső lamellás/raffstore árnyékolók
Tegye házát tökéletessé!
Használja ki a külső lamellás/ raffstore árnyékolók előnyeit!
A külső zsalúziák az igazi „mindentudók”, akik gondoskodnak a helyiségek
napfény- és időjáráselleni, valamit optikai védelméről.
A hővédelmet a homlokzati hővisszaveréssel és a beeső fény
szabályozásával (állítható lamellák) biztosítják.
Több színből és lamella designból választhat!

Ablaknapellenzők
Minden homlokzat ékszere!
Élvezze a napfényt a homlokzati ablaknapellenzőkkel! A kültéri
ablaknapellenzőkkel optimális fényvédelmet biztosíthat a legmelegebb
nyári napokon is otthonának, üzleti kirakatának vagy éppen irodai
homlokzatának. Esztétikus kiegészítője az épületnek, véd a nap hőjétől és
a betekintéstől. A felhasznált textília UV álló, vízlepergető, színtartó.

Terasz napellenzők
Eljött a napellenzők ideje!
Jön a nyár és vele együtt érkeznek a terasz napellenzők is, gyönyörű
formákban, álomszép színekben, kézi tekerőkaros, motoros vagy
távirányítós meghajtással. A csuklókaros napellenzők ideális megoldást
kínálnak erkélyek és teraszok külső árnyékolására. A felhasznált textília UV
álló, vízlepergető, színtartó.

Boom levélnapernyők
Egy új, innovatív árnyékoló!
A boom napellenző a napernyők egy modern alternatívája, mely
funkciójában és design-jában egyedülálló árnyékolóként áll a mediterrán
stílus élén.A boom levélnapernyő alatt a legnagyobb nyári forróságban is
hűvös és pihentető oázisra talál. Alakítson ki Ön is teraszán, kertjében
vagy medencéjének szélén egy saját hűsítő szigetet!

Kérje értékesítőink segítségét!

www.albalux.hu

8000 Székesfehérvár, Köles u. 5.
Tel.:(22)511-800•Fax:(22)511-811
1091 Budapest, Üllôi út 71.
Tel.:(1)219-5750•Fax:(1)219-5753
Akciónkról és újdonságainkról
érdeklõdjön
bemutatótermeinkben illetve márkakereskedéseinknél, melyek elérhetõségei
honlapunkon
megtalálhatóak.

Az Ön hivatalos partnere:

Az Alba Lux Kft.
a Rehau nyílászáró
rendszerek legnagyobb
magyarországi gyártója.

