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A REDŐNY
ÁltalÁnos:

A redőny egy tradiciónális árnyékolási technika. Egyaránt 
alkalmazható régi és új családi házak esetében, de alkalmas 
irodaházak, ipari létesítmények árnyékolására is. A redőny 
tetszöleges helyzetének beállításával, szabályozhetó a helyisé-
gbe bejutó fény mennyisége. Leengedett állapotban tökéletes 
védelmet nyújt az UV sugaraktól és a kiváncsi tekintetktől.
Nem csak a fény szabályzására használhatók, hanem az utcáról 
beszürődő zajok ellen is véd.

REdőNy LAmELLA:

Anyaga műanyag vagy alumínium. A műanyag lamellák magas 
minőségű extrudált PVC granulátumból készülnek. Az alumíniu 
lamellák hengerelt, felületűletüket UV stabil lakkréteg védi. Az 
alumínium lécek belseje hőszigetelő habbal tömített. 

működtEtés:

A redőnyök működtetése történhet gurtnival, zsinorral és mo-
torizáltan is. Az energiafelhasználás optimalizálása érdekében a 
motoros változat automatizálható is.



Hagyományos külsőtokos műanyag redőny:

A legegyszerübb szerkezeti felépítéssel bíró műanyag redőny. 
Alul-felül 45 fokban hajlított, horganyzott és festett lemeztok-
kal rendelkezik.

Új típusú műanyag redőny:

A kölsőtokos redőny legnépszerübb típusa. Alul 45 fokobna 
hajlított, horganyzott és festett lemeztokkal rendelkezik, amely 
alumínium tokvégekkel záródik. működése a kefés lefutóknak  
és a porvédős csapágynak köszönhetően, csendes.

Új kombi típusú műanyag redőny:

A kölsőtokos kombi redőny legnépszerübb típusa. Alul 45 
fokobna hajlított, horganyzott és festett lemeztokkal ren-
delkezik, amely alumínium tokvégekkel záródik és integrált 
rolós rovarhálóval rendelkezik. működése a kefés lefutóknak  
és a porvédős csapágynak köszönhetően, csendes. Helyiségen-
ként legalább egy új típusú kombi redőny választása ajánlott a 
zavartalan szellőztetés érdekében.

Külső tokos műanyag redőny



Vakolható műanyag redőny:

Vakolható külsőtokos műanyag redőny. Amennyiben az épít-
kezés során kialakításra kerül a redőny helye, a vakolható 
tokozat tökéletesen elrejthető a tokozatban. működése a kefés 
lefutóknak és a porvédős csapágynak köszönhetően, csendes.

Vakolható kombi típusú műanyag redőny:

Vakolható külsőtokos műanyag redőny. Amennyiben az épít-
kezés során kialakításra kerül a redőny helye, a vakolható 
tokozat tökéletesen elrejthető a tokozatban. Integrált rolós 
rovarhálóval rendelkezik. működése a kefés lefutóknak  és a 
porvédős csapágynak köszönhetően, csendes. Helyiségenként 
legalább egy shadow secret kombi választása ajánlott a za-
vartalan szellőztetés érdekében.

Vakolható tokos műanyag redőny



külsőtokos alumínium redőny.

A kölsőtokos alumínium redőny legnépszerübb típusa. Alul 
45 fokobna hajlított, horganyzott és festett lemeztokkal ren-
delkezik, amely alumínium tokvégekkel záródik. működése 
a kefés lefutóknak  és a porvédős csapágynak köszönhetően, 
csendes. motorizált változatban is elérhető

külsőtokos kombi típusú alumínium redőny:

Alul 45 fokobna hajlított, horganyzott és festett lemeztokkal 
rendelkezik, amely alumínium tokvégekkel záródik és integrált 
rolós rovarhálóval rendelkezik. működése a kefés lefutóknak  
és a porvédős csapágynak köszönhetően, csendes. Helyiségen-
ként legalább egy külsőtokos kombi redőny választása ajánlott 
a zavartalan szellőztetés érdekében. Helyiségenként legalább 
egy shadow extra kombi választása ajánlott a zavartalan 
szellőztetés érdekében. motorizált változatban is elérhető.

Külső tokos alumínium redőny



Vakolható tokos alumínium redőny.

Vakolható külsőtokos alumínium redőny. Amennyiben az 
építkezés során kialakításra kerül a redőny helye, a vakolható 
tokozat tökéletesen elrejthető a tokozatban. működése a kefés 
lefutóknak és a porvédős csapágynak köszönhetően, csendes.
motorizált változatban is elérhető.

Vakolható tokos kombi alumínium redőny.

Vakolható külsőtokos alumínium redőny. Amennyiben az épít-
kezés során kialakításra kerül a redőny helye, a vakolható toko-
zat tökéletesen elrejthető a tokozatban. Integrált rolós rovar-
hálóval rendelkezik. működése a kefés lefutóknak  és a porvédős 
csapágynak köszönhetően, csendes. Helyiségenként legalább egy 
vakolható tokos kombi redőny választása ajánlott a zavartalan 
szellőztetés érdekében. motorizált változatban is elérhető.

Vakolható tokos alumínium redőny



Az ön redőny 
szakértője.

info@kiralyarnyek.hu

e-mail:
0620/455 9017

Király Attila

www.kiralyarnyek.hu

web:


