P.P.H. Tur-Plast Grzegorz Turowski
ul.Pławieńska 78-550 Czaplinek

ROLETA PODTYNKOWA INTEGRO
/MONTAŻ DO CZOŁA ELEWACJI + STYROPIAN 200mm/
OCIEPLENIE

180 mm

PANCERZ PA 39
aluminiowy
wypełniony pianką
poliuretanową
180 mm

TYNK STRUKTURALNY

WEŁNA MINERALNA

NADPROŻE

TYNK GIPSOWY

SZYNA TYNKOWA 20X20

STRONA ZEWNĘTRZNA

STRONA WEWNĘTRZNA

REWIZJA

Skrzynka roletowa 180 mm x 180 mm
maksymalna wysokość - 2520 mm (wysokość liczona wraz ze skrzynką).

PROWADNICE w wykonaniu pojedynczym i podwójnym
Prowadnica prosta dwukomorowa
z uszczelką gumową, lub szczotkową

Prowadnica prosta
z uszczelką gumową, lub szczotkową

26 mm

tel. +48 94 375 44 95

uszczelka szczotkowa

www.tur-plast.pl

22 mm

22 mm

26 mm

uszczelka gumowa

14,6 mm

53 mm
14,6 mm

79 mm

26 mm

uszczelka gumowa

uszczelka szczotkowa

e-mail: czaplinek@tur-plast.pl

P.P.H. Tur-Plast Grzegorz Turowski
ul.Pławieńska 78-550 Czaplinek

ROLETA PODTYNKOWA INTEGRO
/MONTAŻ PRZY ZASTOSOWANIU POSZERZACZY OŚCIEŻNICY 120mm + 25mm/

TYNK GIPSOWY

OCIEPLENIE

NADPROŻE
180 mm

PANCERZ PA 39
aluminiowy
wypełniony pianką
poliuretanową

180 mm

TYNK STRUKTURALNY

POSZERZENIE OŚCIEŻNICY 25 mm

POSZERZENIE OŚCIEŻNICY 120 mm

WEŁNA MINERALNA

SZYNA TYNKOWA 20X20

STRONA ZEWNĘTRZNA

STRONA WEWNĘTRZNA

REWIZJA

Skrzynka roletowa 180 mm x 180 mm
maksymalna wysokość - 2520 mm (wysokość liczona wraz ze skrzynką).

tel. +48 94 375 44 95

www.tur-plast.pl
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P.P.H. Tur-Plast Grzegorz Turowski
ul.Pławieńska 78-550 Czaplinek

ROLETA PODTYNKOWA INTEGRO
PANCERZ - Lamele Aluprof PA 39
Profil PA 39 należy do najbardziej popularnych profili aluminiowych. O jego powodzeniu może
świadczyć fakt, że wykonane z niego rolety od lat chronią domy w całej Europie. Zastosowanie tego
profilu sprzyja jego niewielka szerokość i smukły kształt. Nawija się on doskonale i z powodzeniem
mieści nawet w niewielkich skrzynkach. Dzięki piance wypełniającej profil, odznacza się on dobrą
izolacyjnością termiczną i dźwiękową. Niewielka waga pozwala na użycie napędu ręcznego,
sprężynowego lub elektrycznego sterowania. PA 39 oferowany jest w wersji z perforacją lub bez,
w szerokiej gamie kolorystycznej zbliżonej do palety RAL. Profile charakteryzują się bardzo dobrą
trwałością zabarwienia i wysoką wytrzymałością na ścieranie. Profil odporny jest na działanie
czynników atmosferycznych.
Profile aluminiowe należą do produktów
ekologicznie czystych. Wypełniająca
je pianka jest wolna od związków freonu,
a farby używane do produkcji
nie zawierają kadmu.

Dostępne kolory pancerza / lameli
w standardzie:

biały, antracyt, orzech, złoty dąb

- biały
- antracyt
- beżowy
- brązowy
- orzech
- srebrny
- szary
- złoty dąb

inne kolory dostępne na zapytanie

inne kolory dostępne na zapytanie

Dostępne kolory prowadnic:
w standardzie:

Dostępne kolory rewizji skrzynek roletowych
w standardzie:
biały, brązowy, antracyt
inne kolory dostępne na zapytanie

Skrzynki roletowe wykonane z materiałów
najwyższej jakości, posiadających podwyższoną
odporność na ścieranie oraz działanie czynników
atmosferycznych.
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PROPONOWANE WARIANTY OBSŁUGI
ROLET ZEWNĘTRZNYCH PODTYNKOWYCH „INTEGRO”
Sterowanie ręczne

Sterowanie elektryczne

Sterowanie ręczne rolety to możliwość
podnoszenia i opuszczania rolety za pomocą
zwijacza (pociągając za taśmę lub sznurek)
albo zwijarki z korbą. Przy roletach
zewnętrznych każda z tych opcji wymaga
wysiłku oraz czasu, jeśli czynności te wykonujemy po kilka razy dziennie.

Napęd - Bardzo dobrej jakości silnik z mechanicznymi wyłącznikami krańcowymi - Motus
Monos firmy NICE. Posiada cichą przekładnię
i bezgłośne hamulce.

Sterowanie radiowe
Napęd - Silnik z wbudowaną centralką radiową RolTop-868
Silnik z wbudowaną centralką radiową do rolet zewnętrznych z elektrycznymi wyłącznikami
krańcowymi, przeciążeniem, które po napotkaniu przeszkody powoduje zatrzymanie i wolne
odwrócenie ruchu rolety.
Inteligentny system detekcji: silnik sam dobiera siłę działania do wielkości rolet.
Możliwość ustawiania pozycji krańcowych w dowolnym miejscu, przy pomocy kabla montażowego lub pilota.
Zwolnienie prędkości przed osiągnięciem pozycji otwarcia i zamknięcia.
Cichy hamulec (w silnikach o sile 3, 5, 8, 10,20 Nm).
Działający w dwukierunkowym systemie radiowym.
Z sygnalizacją potwierdzającą dotarcie polecenia do odbiornika.
System routingu (przekazywanie sygnału radiowego między silnikami),
gwarantuje dotarcie sygnału radiowego od pilota do silnika.

Dostępne rodzaje pilotów:
SoloTel 2

PILOT 1-kanałowy z uchwytem
naściennym, bezpieczna
częstotliwość 868 Mhz.
Działający w dwukierunkowym
systemie radiowym. Z sygnalizacją potwierdzającą dotarcie
polecenia do odbiornika.
Możliwość prostego
programowania i obsługi
dwóch pozycji pośrednich.

MonoTel 2

VarioTel 2

TempoTel 2

PILOT 1-kanałowy z magnetycznym uchwytem naściennym,
bezpieczna częstotliwość 868
Mhz. Działający w dwukierunkowym systemie radiowym. Z sygnalizacją potwierdzającą dotarcie polecenia do
odbiornika. Możliwość prostego
programowania i obsługi
dwóch pozycji pośrednich.

PILOT 5-kanałowy z funkcją kanału centralnego oraz z magnetycznym uchwytem naściennym,
bezpieczna częstotliwość 868
Mhz. Działający w dwukierunkowym systemie radiowym.
Możliwość prostego programowania i obsługa dwóch pozycji
pośrednich. Przycisk do przełączania praca ręczna/ automat.

PILOT 10-kanałowy z możliwością stworzenia 2 grup +funkcja
kanału centralnego. Funkcja zegara (otwarcie/zamknięcie
o określonych godzinach),
funkcja urlop (symuluje obecność domowników). Możliwość
programowania. Przycisk do
przełączania praca ręczna/automat. dla każdego kanału pilota.
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