
SYSTEMY ROLET ANTYWŁAMANIOWYCH

SK, SKP, SKO, SKO-P, SP, SP-E

• mocna konstrukcja kurtyny rolety 
zapobiega uszkodzeniom

 
• wzmocniona konstrukcja prowadnic

• mechanizm zapadkowy w dolnej części rolety

• wzmocnienie w listwie dolnej

 Dom jest miejscem, które utożsamiamy ze 
spokojem i bezpieczeństwem. Firma Aluprof, poprzez 
wprowadzenie na rynek rolet antywłamaniowych, 
pozwala uzyskać atmosferę domowego ciepła i spokoju. 

 Nowatorski system rolet antywłamaniowych 
to nowość w ofercie firmy Aluprof. Jest to system 
skierowany do osób, dla których istotne znaczenie ma 
zapewnienie najbliższym bezpieczeństwa. 
Jako producent rolet, postanowiliśmy więc pójść 
o krok dalej i zaoferować naszym klientom produkt, 
który nie tylko będzie doskonałym elementem 
dekoracyjnym, ale jednocześnie będzie stanowił 
skuteczne zabezpieczenie przeciw włamaniom.

 Rolety antywłamaniowe są idealnym rozwiązaniem 
łączącym w sobie mocną, trwałą i zamkniętą osłonę 
z estetycznym wykonaniem. Rolety antywłamaniowe 
zabezpieczają nasz dobytek przed kradzieżą.

 Badania przeprowadzone w akredytowanym 
laboratorium badawczym, zgodnie z PN-EN 1627, 
potwierdziły, że nasze rolety  posiadają 3 klasę 
odporności na włamanie. 
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wzmocniona konstrukcja 

prowadnic nie pozwalająca na 

ich odgięcie oraz wyciągnięcie 

profili roletowych 

  możliwość adaptacji systemu w istniejących 

  jak i w nowo wznoszonych budynkach

  możliwość wykorzystania istniejących    

  elementów składowych będących już w sprzedaży

wzmocnienie w listwie dolnej – duża 

sztywność i stabilność pancerza

zabezpieczony patentem mechanizm 

zapadkowy w dolnej części rolety 

zapobiegający przed próbą 

podniesienia kurtyny rolet

odpowiednio mocna konstrukcja 

kurtyny rolety zapobiegająca 

uszkodzeniom przez uderzenia

Kolory nie odwzorowują wiernie kolorów rzeczywistych. 
 Na zamówienie możliwość lakierowania w pełnej gamie kolorów.

NAPĘDY I AKCESORIA

PROFILE

Wieszaki blokadyPrzełączniki zegarowePrzełączniki
klawiszowe i kluczykowe

PilotySiłowniki elektryczne

wysokość profilu: 55mm
grubość: 14mm

kolorystyka profili

SYSTEMY

SP-E SKOSP

SKP SKO-PSK

PE 55

ALUPROF S.A.
ul. Gosławicka 3, 45-446 Opole, Polska

tel. +48 77 400 00 00, fax +48 77 400 00 06
e-mail: aluprof@aluprof.eu

www.aluprof.eu 
www.rolety.aluprof.eu 
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