ZIPTEX
TEKSTILINĖ APSAUGA NUO SAULĖS

WWW.ALUKON.COM
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ALUKON FIRMOS ZIPTEX SISTEMA
NAUJOS KARTOS UŽSKLANDŲ NUO SAULĖS SISTEMOS
ALUKON ZipTex – tiek moderni, tiek patvari medžiaga ir dizainas.
Tekstilinės užsklandos yra atsparios UV spinduliams, hidrofobinės
ir atstumiančios purvą, todėl yra atsparios vandeniui. Dėžutės ir
kreipiamieji bėgeliai gaminami iš ekstruzinio, milteliniu būdu dažyto
aliuminio. Šių savybių dėka kokybiškos ZipTex sistemos yra
ilgaamžės ir priežiūros nereikalaujančios apsaugos nuo saulės
priemonės Jūsų namams.

Kitus produktus ir naujoves rasite interneto svetainėje adresu
WWW.ALUKON.COM

KUR KAS DAUGIAU NEI TIK APSAUGOS
NUO SAULĖS SISTEMA
ALUKON SISTEMOS TURI DAUGIAU PRIVALUMŲ NEI GALITE ĮSIVAIZDUOTI
Apsauga nuo saulės

Dideliems paviršiams

komfortiškas klimatas patalpose
net karštomis vasaros dienomis

iki 18 m² ir maksimalaus 600 cm pločio

Apsauga nuo akinimo

Atsparumas vėjui

beveik permatomi audiniai taip
pat užtikrina, kad Jūsų neakins
šviesa iš išorės

užsklandos audinio fiksavimas
šoniniuose bėgeliuose užtikrina stabilų
audinio įtempimą, kuriam nebus baisūs
net stiprūs vėjo gūsiai

Apsauga nuo smalsių akių

Atsparumas UV spinduliams ir oro
sąlygoms

daugiau privatumo Jūsų namuose

naudojant kokybiškas medžiagas
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Nesudėtinga priežiūra

Patogus naudojimas

dėl vandenį ir purvą atstumiančių
audinių savybių

dėka elektropavarų valdomų jungiklių ar
radijo bangomis valdomų elektropavarų ar
tiesiog naudojant alkūninę pavarą

Ekstruzinės ir ilgaamžės

Apsauga nuo uodų ir vabzdžių

ALUKON aliuminio dėžutės yra

kol ZipTex užsklanda yra pilnai nuleista

ypatingai tvirtos ir ilgaamžės, o jų
formų įvairovė yra didžiulė

didelis įvairių audinių ir spalvų
asortimentas

M

Fasado dizainas

√

Pagaminta Vokietijoje
aukštos kokybės patvarios medžiagos

DIZAINAS IR
FUNKCIONALUMAS
ĮDOMUS INTERJERO DIZAINAS
Tekstilės audiniai sukuria ypatingą atmosferą
patalpose, neatsitveriant nuo vaizdo lauke.
Audinių ir montavimo būdų įvairovė sudaro
galimybę rinktis iš daugybės skirtingų šviesos ir
spalvų kompozicijų.
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KLASIKINĖ
DĖŽUTĖ
ZIPTEX

APVALI

20° NUOŽULNUMAS,

20° NUOŽULNUMAS,

PRIEIGA APAČIOJE

PRIEIGA PRIEKY\JE

90° STAČIAKAMPĖ

KLASIKINĖ DĖŽUTĖ ZIPTEX | 09

FORMOS IR SPALVOS
SHAPES
AND COLOURS
DIZAINO ELEMENTAS JŪSŲ FASADUI

AS A DESIGN ELEMENT FOR YOUR FACADE

ZipTex
sistema
užtikrina
šiuolaikišką
ir universalią
ZipTex system
sensure
a modern
and versatile
designable
projektuojamą
apsaugą
nuo
saulės
tiek
naujos
sun protection for both new buildings and modernisation
statybos
pastatams,
tiekintegrated
senųin thepastatų
of an old building.
ZipTex can be
same
modernizavimui.
ZipTex
galima
montuoti
tose
boxes as the roller shutters and exterior blinds and therepačiose
dėžutėse
kaipappearance.
ir roletus ir išorines žaliuzes,
fore match
the external
taip geriau priderinant prie išorinio vaizdo.

Vizualinių akcentų nustatymas
galimybė rinktis visas RAL spalvas
blizgantiems, matiniams ir struktūrizuotiems
paviršiams ar rinktis anoduotą versiją

Lengva prieiga
išorinei prieigai skirtas dangtelis užtikrina
galimybę greitai atlikti priežiūros ir remonto
darbus

Ekstruzinės ir ilgaamžės
platus itin tvirtų ir korozijai atsparių
ALUKON aliuminio dėžučių formų
asortimentas

POTINKINĖ
DĖŽUTĖ
ZIPTEX

POTINKINĖ DĖŽUTĖ,
20° NUOŽULNUMAS

POTINKINĖ DĖŽUTĖ, 90° STAČIAKAMPĖ

POTINKINĖ DĖŽUTĖ ZIPTEX | 11

Į FASADĄ INTEGRUOTAS
FACADESPRENDIMAS
INTEGRATED SOLUTION
INVISIBLE
AND FUNCTIONAL
NEMATOMA
IR FUNKCIONALU

ALUKON įmontuojamoje dėžutėje įrengiamas
ZipTex užsklandas galima integruoti į naujų
ZipTex
in thefasadą
ALUKON built-in
box can
be integrated
into
pastatų
ar vėliau
įrengiamą
išorinę
the
facade
invisible
in
new
buildings
or
a
subsequent
izoliaciją, todėl jos bus visai nematomos.
external insulation.

Nematomas sprendimas

Ekstruzinės ir ilgaamžės

ALUKON ZipTex potinkinės dėžutės susilieja
su fasadu, todėl yra beveik nematomos

ALUKON aliuminio dėžutės yra ypatingai
tvirtos ir yra galimybė rinktis iš dviejų
potinkinių tipų

Lengva prieiga
išorinei prieigai skirtas dangtelis užtikrina
galimybę greitai atlikti priežiūros ir remonto
darbus

DĖŽUTĖ
MONTUOJAMA VIRŠ
LANGO RĖMO
ZIPTEX

PRIEIGA VIDINĖJE PUSĖJE

PRIEIGA IŠORINĖJE PUSĖJE

VIRŠ LANGO RĖMO MONTUOJAMA ZIPTEX|13

DĖŽUTĖ SU POLIURETANO UŽPILDU
MONTUOJAMA VIRŠ LANGO RĖMO
SISTEMA MONTUOJAMA KARTU SU LANGU

Viršuje

montuojama

dėžutė

AK-FLEX.2

su

poliuretano užpildu su ZipTex yra specialiai sukurta
naujiems pastatams arba renovacijoms, montuojant
kartu su visu langu bei atitinka dabartinius šilumos ir
garso

izoliacijos

reikalavimus.

Tuo

pat

metu,

naudojant šią dėžutę, sudaroma galimybė pasiekti
aukščiausio lygio garso izoliaciją, nes (Rw) vertes iki
47/46 dB galima pasiekti be papildomų priemonių.

+
Nematomas sprendimas

Visoms montavimo situacijoms

virš lango rėmo montuojamos dėžutės AK-

įvairių storių šilumos izoliacijos sistemoms,

FLEX.2 su ZipTex užsklanda susilieja su

tinkuotiems, klinkerio ar skalūno fasadams

fasadu, todėl yra beveik nematomos

Lengvas montavimas
dėžutė montuojama virš lango, naudojant
adapterio profilį, vėliau abu kartu
sumontuojant

APŽVALGOS
JUOSTA
ZIPTEX

90° POTINKINĖ,
20°NUOŽULNUMO

APVALI

20°

20°

NUOŽULNUMAS

NUOŽULNUMAS

APŽIŪRA IŠ

APŽIŪRA

APAČIOS

PRIEKYJE

90° TIESI

ZIPTEX SU APŽVALGOS JUOSTA

ZIPTEX SU APŽVALGOS JUOSTA
APSAUGA NUO VĖJO IR ORO SĄLYGŲ SU VAIZDU

ZipTex su apžvalgos juosta yra pagal užsakymą sukurta
apsaugos nuo vėjo ir oro sąlygų sistema, puikiai tinkanti
terasoms ir pavėsinėms. PVC apžvalgos juostą galima
derinti su daugiau nei 125 Satiné ir Soltis audinių variantų.
Skaidri

juostos

plėvelė

su

ZipTex

audiniu

sandariai

sujungiamos ir yra atsparios UV spinduliams. Sistemos
komplektuojamos patogiomis valdyme elektropavaromis
arba rankiniais pakėlimo mechanizmais.

Privatumo apsauga
daugiau privatumo
su vaizdu

Apsauga nuo vėjo ir oro sąlygų
galimybė ilgiau naudotis terasa,
net jei oro sąlygos nelepina

Maksimalus dydis
Per visą užsklandos plotį
maksimalaus 136 cm aukščio
apžvalgos juosta
iki 400 x 300 cm dydžio
elementams
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POLIESTERIS BE PVC

TWILIGHT PEARL 297

SATINÉ 5500

AUDINIAI SUSTIPRINTI STIKLO
PLUOŠTU IR PADENGTI PVC DANGA

ZIPTEX – NATŪRALUS SKAIDRUMAS
PAGAL JŪSŲ POREIKIUS PRITAIKYTAS ŠVIESOS IR ŠEŠĖLIŲ
ŽAISMAS

Su ALUKON ZipTex sistema ribų beveik nėra. Mūsų produktų
asortimente rasite viską – nuo beveik permatomų iki įvairiaspalvių ir
šviesą pritemdančių audinių. Pasirinkite mėgstamą audinio spalvą tarp
galimų Satiné 5500, twilight PEARL 297, SOLTIS® 86, 92 ir B92 bei
Orchestra Uni spalvų. Naudojant specialų pritemdantį audinį (SOLTIS®
B92), galima įrengti šviesą pritemdančias konstrukcijas.
Atsižvelgiant į naudojamą ZipTex audinio tipą, galima apriboti naktį iš
lauko matomą vidaus vaizdą arba visiškai apsisaugoti nuo smalsių akių.
Visos ZipTex sistemos sudaro gerą apsaugą nuo vabzdžių, kol užsklanda
yra nuleista.

SOLTIS® 92
POLIESTERIO AUDINYS

ORCHESTRA UNI
100 % DOPE DAŽYTAS SUNACRYL

SKIRTINGI AUDINIŲ TIPAI | 17

PRITEMDANTIS AUDINYS
SATINÉ 5500

DAUGIAU
NEI 250
AUDINIŲ
ZIPTEX SPALVŲ
ĮVAIROVĖ

TWILIGHT PEARL 297 SOLTIS® 86

SOLTIS® 92

SOLTIS® B92

ORCHESTRA UNI

ZIPTEX ĮVAIROVĖ | 19

AUDINIŲ TIPAI IR SPALVOS
SPRENDIMAS KIEKVIENAM LANGUI

Nesivaržydami rinkitės iš ALUKON audinių įvairovės.
Atkreipkite dėmesį, kad, kitaip nei šviesesnių spalvų
audiniai, tamsių spalvų audiniai efektyviau apsaugo
nuo saulės poveikio ar akinimo, tačiau intensyviau
slopina šviesą, vertinant pagal apšvietimo sąlygas.

Apsauga nuo
smalsių akių
daugiau privatumo
namuose

Apsauga nuo saulės
komfortiškas klimatas patalpose net
karštomis vasaros dienomis

Apsauga nuo akinimo

Nesudėtinga priežiūra

beveik permatomas audinys
taip pat užtikrina, kad Jūsų
neakins šviesa iš išorės

dėl vandenį ir purvą atstumiančių
audinių savybių

PATOGUS NAUDOJIMAS
TINKA VISOMS REIKMĖMS

Užsklandos gali veikti pilnai automatiškai, reaguojant į saulės
spinduliuotės / vėjo lygį. Saulės spinduliuotei pasiekus atitinkamą lygį,
sistema įsijungia automatiškai ir nusileidžia į iš anksto nustatytą
padėtį, taip sudarant šešėlį.

Valdymas radijo bangomis
elektropavaros valdymas radijo
bangomis valdomu nuotolinio
valdymo pulteliu arba nustatytas
laikmatis suteikia papildomo
komforto

Automatika
apsaugos nuo saulės sistemas su
tinkamomis elektropavaromis
galima derinti su „Išmaniųjų namų“
sistemomis, jas taip pat galima
integruoti į esamas namų valdymo
sistemas
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DIZAINAS IR
FUNKCIONALUMAS
PATOGUS NAUDOJIMAS
ZipTex sistemos iš esmės yra motorizuotos ir
standartiškai valdomos jungikliu.
Radijo bangomis valdomos elektropavaros ar
programuojami laikmačiai suteikia papildomo
komforto.

DIZAINAS IR
LANKSTUMAS
PATENKINSIANTIS NET AUKSČIAUSIUS
REIKALAVIMUS
ZIPTEX moderni, stilinga, lanksti ir atspari vėjui
atitvara, kuri apsaugos Jūsų terasas ir pavėsines
nuo nepalankių oro sąlygų.
Galimybė rinktis PVC apžvalgos juostą
išplečia matomumo ribas.
Pagaminta Vokietijoje
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SANTRAUKA
KLASIKINĖS IR POTINKINĖS DĖŽUTĖS BEI VIRŠ LANGO RĖMO
MONTUOJAMOS AK-FLEX.2 DĖŽUTĖS SU POLIURETANO UŽPILDU

Montavimo tipai

A

B

C

D

Standartinės
spalvos
balta

RAL (priemoka)

Dėžutės matmenys, mm

Galimos
dėžučių
spalvos
ALUKON RAL
Spalvų gama

Dėžutės forma

Dėžutės dydis

Ekstruzinės klasikinės ir potinkinės dėžutės

Variantai

Klasikinės dėžutės

20° nuožulnumas,
prieiga priekyje

-

-

-

-

-

⚫

⚫

100

102

102

88

60

⚫

⚫

125

127

127

108

85

⚫

⚫

138

139

139

117

99

⚫

⚫

90

91

91

74

49

⚫

⚫

100

102

102

89

60

⚫

⚫

125

127

127

108

85

⚫

⚫

138

139

139

117

99

⚫

⚫

90

91

91

91

49

⚫

⚫

100

102

102

102

60

⚫

⚫

125

127

127

127

85

⚫

⚫

138

139

139

139

90

⚫

⚫

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

138

141

123

78

148

⚫

⚫

-

-

-

-

-

100

102

102

89

60

⚫

⚫

125

127

127

111

85

⚫

⚫

138

139

139

120

99

⚫

⚫

-

-

-

-

-

100

102

102

102

60

⚫

⚫

125

127

127

127

85

⚫

⚫

138

139

139

139

90

⚫

⚫

Susisukančios į kairę - montavimas angoje

20° nuožulnumas,
prieiga apačioje

90° stačiakampė

apvali

Susisukančios į kairę - montavimas ant
fasado elementų (virš angos)

Potinkinės dėžutės

20° nuožulnumas

90° stačiakampė

Susisukančios į kairę - montavimas
potinkinėje dėžutėje

Susisukančios į dešinę - montavimas angoje
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Dėžutės forma

Dėžutės dydis

AK-FLEX.2 dėžutė su poliuretano užpildu

Montavimo tipai

Dėžutės
matmenys, mm
Galimos dėžučių
spalvos
A

B

270

270

260

300

300

260

Variantai

Standartinė balta spalva

365

365

260

Prieiga vidinėje pusėje

Informacija apie kitų
spalvų kreipiamuosius

Prieiga vidinėje pusėje

bėgialius rasite virš

270

270

260

langų rėmų
montuojamų sistemų
techninėje

300

300

260

dokumentacijoje, taip
pat elementų
kainoraštyje.

365

365

260

Prieiga išorinėje
pusėje

Prieiga išorinėje pusėje

Užsklandos audinio patikimas fiksavimas šoniniuose
bėgeliuose užtikrina stabilų audinio įtempimą, net pučiant

Pagal dizainą pritaikytas pasunkintas apatinis profilis
užtikrina saugų judėjimą šoniniais bėgeliais ir išlaiko

stipriam vėjui(6 atsparumo vėjui klasė pagal DIN 13659).

visomis kryptimis tvirtai įtemptą audinį, net pučiant
stipriam vėjui.

ALUKON SPALVŲ ĮVAIROVĖ
VISIEMS MILTELINIU BŪDU PADENGTIEMS ALIUMINIO
GAMINIAMS

ALUKON RAL spalvų gama
blizganti, matinė arba struktūrizuota danga
Visos kitos RAL spalvos, RAL spalvų valcuotos dėžutės, surenkami komponentai su valcuotomis
dėžutėmis, taip pat ekstruziniai roletų profiliai ir jų šarvai nėra įtraukti į šią specialią spalvų gamą.
Atitinkamas kainas ir papildomas priemokas rasite mūsų produktų kataloge arba kainoraštyje.

ALUKON
standartinės
spalvos

RAL 1015
dramblio kaulo

RAL 3004*
purpurinė raudona

RAL 3005
vyno raudona

RAL 5011
plieno mėlyna

RAL 6005*
samanų žalia

RAL 6009*
kėnio žalia

RAL 7001
sidabrinė pilka

RAL 7004*
signalinė pilka

RAL 7012*
bazalto pilka

RAL 7015
skalūno pilka

RAL 7016*
antracito pilka

RAL 7021
juodai pilka

RAL 7022
umbros pilka

RAL 7035*
šviesiai pilka

RAL 7037
dulkėta pilka

RAL 7038
agato pilka

RAL 7039
kvarco pilka

RAL 8001*
ochros ruda

RAL 8003*
molio ruda

RAL 8007
gelsvai ruda

RAL 8017*
šokolado ruda

RAL 8019*
pilkai ruda

RAL 8022
juodai ruda

RAL 9001
kreminė

RAL 9005
tamsiai juoda

RAL 9007
aliuminio pilka

RAL 9010
grynai balta

RAL 9016
kelininkų balta

daugiau informacijos
rasite kainoraštyje

ALUKON RAL spalvų gama
blizganti, matinė arba struktūrizuota danga

RAL klasikinė
spalvų gama K7
blizgus paviršius

RAL 9006
aliuminio balta

Specialios spalvos ir tiekėjų
siūlomi spalvų atspalviai

* matinis paviršius užtikrina aukštą atsparumą oro sąlygoms

esant galimybei
6768* ruda
matinė ir struktūrizuota

DB 703
geležies žėrutis
matinė ir struktūrizuota

Paviršių tipai
Visi aliuminio paviršiai yra patvarūs, lengvai valomi ir tinkami fasadams, jie pasižymi puikiomis atsparumo oro
sąlygoms ir šviesai savybėmis. Visų gaminių dangai naudojama naujausia technologija, įdiegta mūsų
modernioje miltelinio dažymo gamykloje, kurioje gimsta Jūsų mėgstamos spalvos ir paviršių tipai – pagaminta
Vokietijoje.
Galimi techniniai pakeitimai. Spalvos gali pasikeisti dėl spausdinimo proceso.

SONDERLÖSUNGEN VON ALUKON
ALUKON
FÜR JEDES DETAIL BIETET ALUKON EINE LÖSUNG

APSAUGA NUO SAULĖS, ROLETAI
gleich welche Anforderungen Sie an uns stellen, ALUKON hat
IRGanz
APSAUGA
NUO VABZDŽIŲ
die Lösung.
KOKYBIŠKI
GAMINIAI PAGAMINTI
VOKIETIJOJE
Fast jede Farbvariante
ist lieferbar und
das in Strukturlack, in glänzender, matter oder eloxierter Ausführung. Geschweißte Innen- oder
ALUKON
yraintegrierter
viena iš pirmaujančių
roletų, apsaugos
Außenecken,
InsektenschutzVokietijos
mit dem einzigartigen
ALU- nuo
saulės
ir vabzdžių oder
sistemų
gamintojų. Gamyba
vykdoma Flair
dviejose
KON Insektenblocker
Ausstellersysteme
mit mediterranem
gamyklose:
Konradsreuth
(Aukštutinė
Frankonija) ir Haigerloch
sind mit ALUKON
Systemen einfach
zu realisieren.
(Švabija).
Geht nicht - gibt´s bei ALUKON nicht! Und schon gar nicht, wenn es
um die Fassadengestaltung Ihres Hauses mit Sonnenschutzsystemen
Entuziastingai
kuriamų ALUKON
produktų
gamybai
pasitelkiami
geht. Sonderkonstruktionen,
individuelle
Ausführungen
und Bearnovatoriški
pajėgumai
bei
naudojamos
aukštos
kokybės
ir
patvarios
beitungen sind möglich. Sprechen Sie uns einfach an.
medžiagos. Specialūs gaminių išmatavimai tiks ir pastatų modernizavimui,
ir naujos statybos pastatams.

+
+
+
+
+
+
+

Innen- oder Außenecken in geschweißter Ausführung

Neskaitant didelio papildomos įrangos pasirinkimo, turime paruoštą Jums
Viele Farbvarianten
tinkamiausių
gaminių lieferbar
ir spalvų įvairovę. Vieno tiekėjo siūlomi
individualaus integravimo sprendimai.
ALUKON Solarrollladen - die stromunabhängige Alternative

Naudojant ALUKON gaminius, sudaroma galimybė užsitikrinti
Integrierter
Insektenschutz mit
Insektenblocker,
privatumą
ir individualiai
susikurti
klimatą patalpose, reguliuojant
Easy-Click und Bremssystem
apšvietimą pagal nuotaiką.
Mechanisch bedienbares Ausstellersystem

Daugiau gaminių ir naujovių rasite mūsų interneto svetainėje
adresu WWW.ALUKON.COM
Gehrungskombinationen

Elemente für Fenster- / Tür-Kombinationen

Oficialus ALUKON atstovas Lietuvoje
UAB "TERMOLIUKSAS"
Ozo g. 20, LT-07151 Vilnius,
Tel. +370 5 2404351,
Mob. +370 616 55222.
Servisas mob. +370 699 29131

WWW.ALUKON.COM

info@termoliuksas.lt
www.termoliuksas.lt
www.garazovartai.lt
www.kiemovartai.lt
www.vartuservisas.lt
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