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Alumínium redőnyök
nemcsak nyáron
Bizonyára Önök is sokszor hallják a megrendelőktől: "A család úgy döntött, alumínium
redőnyt szeretnénk!" A forgalmazókra hárul a
feladat és kötelesség, hogy a ma
Magyarországon forgalmazott széles alumínium redőny választékban eligazítsa vevőit,
ahogy nincs ez másképp az építőipar más
szegmenseiben is. A vásárlók jogos elvárása,
hogy a valóságot hallja és kapja. A valódi árérték összehasonlításhoz, íme néhány támpont, mellyel segítséget tudunk nyújtani és a
minőségi differenciákra felhívni olvasóink
figyelmét. A kész redőny több mint 50%-a a
redőny lamellákból épül fel, erre nagyon-nagy
hangsúlyt kell fektetni. Minden lamella gyártó
ugyanolyan gépsoron hajlítja, görgőzi
a léceket. A jobb
gyárakban felállított
alumínium lamella
görgőző gépsort
folyamatosan karbantartják, így a
gyártási hulladék
szinte nullára redukálódik. Az alumínium szalag anyagvastagságát, színazonosságát, és a
PUR-hab két komponensének megfelelő adagolását minden gyártó gépsor előtt
számítógépes rendszer ellenőrzi. A kész lamellákból mintavétel után ellenőrzik formájuk,
méretük megegyezik-e az előírtakkal. Továbbá
az exportra szánt lamellákat 100C°-ra felmelegítik, hogy a tűző napon ne sérülhessen a felső
rétegük. "Minden alumínium lamellát ugyanabból a festett alumínium szalagból hajlítanak. Az
alumínium szalagokat gyártók tíz különböző

osztályba sorolják termékeiket anyagvastagság, festési eljárás szerint. A jobb gyártóknál
felhasznált alumínium alapanyag csak az első
két osztályba tartozó minőségű, melynél a festett alumínium szalag anyagvastagsága 0,33
mm, ezért az ebből készített redőny maximális
mérete igen nagy, 3,0 x 2,6m lehet. A festési
eljárás kétrétegű. Első rétegként a megtisztított
alumíniumra kerül rá egy átlátszó rugalmas
anyag, melyre azért van szükség, mert a görgőzésnél ez a réteg magával húzza a festék
réteget és ellentétben a lakkozással nem töredezi meg a festéket. A második réteg erős,
nagyon jó minőségű festék, melynek kopásállósága UV sugárzás tűrése maximális. Erre
azért van szükség,
mert a felső réteg a
festék, mely közvetlenül érintkezik a
külvilággal. A lamella
színállósági
garanciája általában
30
év.
Ismertető jegye az
ilyen
festéssel
készült lamelláknak, hogy felületük
kissé rücskös. A
hagyományos jól
bevált
léceken
nincs mit fejleszteni. A jól bevált 37 mm-es lécméret mellett szól,
hogy általában minden redőnyözési feladatra
megfelel. Azonban az ismertebb cégek nagy
léc választékából mindig a legmegfelelőbbet
alkalmazhatjuk. Ma már főleg a CD 142-s,
újabb fejlesztésű 42 mm-es biztonsági redőnylécet ajánljuk, amely nagyobb stabilitása miatt
MABISZ tanúsítványt is kapott, és felgördülési
méreteiben azonos helyigényű, mint 37 mm-es
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őse. Legújabb fejlesztés a 35 mmes CD 135-s lamella, amelyet az
utólagos beépítéseknél legfontosabb szempont, a lehető legkisebb
helyigény hívott életre. Ennél a minilécnél a szokásos ablakmagasságoknál egy
mérettel kisebb tok is elegendő. Minden alumínium redőnyhöz ugyanolyan vezetősínt és
véglécet használnak. A gyári festésű termékeknél teljesen biztosak lehetünk a termék
alkatrészeinek színazonosságában. Az komolyabb redőnyöknél csak a gyár saját világszínvonalú festőüzemében szinterezett termékeket
használnak. Ez a színárnyalat azonosságon
kívül azért is fontos, mert a vezetősínen, véglécen és a tokon a gyári festéket a gyártás, szállítás és felszerelés során egy védőfólia védi.
Így a felszerelés végeztével csak le kell húzni
ezt a fóliát és egy tiszta, korrekt készterméket
tud kapni a megrendelő. A festett vezetősínbe
a gumitömítés gyárilag bele van görgőzve, így
az nem akadályozza csúszkálásával a redőny
lamellák mozgását. A szúnyoghálós vezetősínbe pedig olyan erős keresztszálas szőrkefét
húznak, amely megakasztja a szúnyoghálót.
Külön ki kell emelni, hogy a vakolható redőnytoknak az alsó záró fedele extrudált alumíniumból készül, így nagy szélességű nyílások redőnyözésénél is, behajlás mentesen alkalmazható. Minden gyártó termékeiből ugyanúgy kell
redőnyt összeállítani. Az alkatrészek rendszerbe illeszthetőségét a gyártó minőségellenőrző
laboratóriuma szavatolja. A részegységek
illesztései századmilliméter pontosan méret és
forma azonosak, így teljesen esztétikus, nem
zörgő készterméket készíthetünk belőlük. Az
egész termékcsalád szerelésbarát termékek-
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ből épül fel. Pl. az arriterek nem
jobb/balos párban vannak, hanem
bármely oldalra felhasználhatóak és
könnyen elhelyezhetőek a lamellában. Ütés- és hőálló anyaguknak köszönhetően hosszú élettartamúak, így nem kényszerítik
ki a szerelőket "garanciális" helyszíni javításra.
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Kültéri és beltéri ajtók, ablakok
fából és műanyagból nagy választékban a gyártótól

Kényelem, harmónia, meleg, békés otthon.
Mindaz, amit Önnek nyújtanak termékeink.
Szolgáltatásaink:
- Szaktanácsadás
- Ingyenes árajánlat készítés
- Egyedi méretre gyártás
- Megrendelés esetén
helyszíni felmérés, beszerelés

Delta Kft.
Központ: Kecskemét, Korhánközi u. 4.
Tel.: (76) 481-820 • fax: (1) 999-5069
deltakecskemet@delta-kft.hu
Telepek:
Tarnaméra, Árpád u. 23.
Tel.: (36) 479-111 • fax: (36) 479-124
deltatarnamera@delta-kft.hu
Tenk, Lehel u. 6.
Tel.: (36) 470-044 • Fax: (36) 570-005
deltatenk@delta-kft.hu
Nyitva tartás: H-P: 7.30–16.00, Szo.: Zárva

Szeged, Szabadkai u. 41.
Tel./fax: (62) 426-217
deltaszeged@delta-kft.hu
1173 Budapest, Home Center, Pesti u. 237.
Tel.: (1) 253-8241 • fax: (1) 253-8240
homecenter@delta-kft.hu

www.delta-kft.hu

Fa nyílászáróink végleges felületkezeléssel
és akár 3 rétegű üvegezéssel is (Ug=0,7W/m2K).
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NYÍLÁSZÁRÓ PROBLÉMÁINAK MEGOLDÓJA,
HA VAN EGY JÓ HAZAI GYÁRTÓJA
kapuk, ipari és különleges ajtók, alumínium szerkezetű nyílászárók,
valamint rakodó rendszerek tervezése gyártása és szerelése egyedi
tervezésű és különleges kivitelű nyílászáró elkészítése
Főbb termékcsoportjaink:
Fémtechnika - ConDoor szekciós kapu,
ISOPORT különlegesen hőszigetelt kapu,
Fémtechnika – Sigerist lengőajtó, rögzített és gördülő PVC függöny,
tűzgátló tolókapu és nyílóajtó (T30, T60, T90),
Fémtechnika – DanDoors hűtőházi nyílóajtó és tolókapu,
Fémtechnika – Dockab rakodórendszer, egy és kétszárnyú acélajtó,
hangszigetelt ajtó,
Strang (szerelvényajtó), gépi mozgatású térelválasztó,
Scan-Door teleszkóp kapu.
Fémtechnika – Mexin bejárati biztonsági ajtó 11 ponton záródó
6800 Hódmezővásárhely, Kutasi út 1449.
Telefon: 06-62/242-633; Telefax: 06-62/241-991
Kérjük, tekintse meg honlapunkat!
www.femtechnika.hu
E-mail: gyar@femtechnika.hu

