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REDŐNYÖK  

 

Műanyag redőny  

    A külső tokos műanyag redőny az egyik legkeresettebb redőny, mivel ára igen kedvező. Szinte 

mindegyik nyílászáróra felszerelhető. Akár teljes sötétítésre is használható, hőszigetelése , 

hangszigetelése miatt is keresett redőny típus.  

     Műanyag redőny választékunkban megtalálható redőnyeink megfelelő minőségű alapanyagokból 

készülnek, a hosszú működés érdekében a redőny fontos elemei, mint például a tengely és csapágy 

acélból, a redőnytok oldalai alumíniumból készülnek. A redőny levezető sínek zajcsökkentő betéttel 

vannak ellátva.   

    Az általunk kiadott redőny árajánlat minden költséget tartalmaz. A redőny áraink tartalmazzák a 

gurtni automatát is, ez nálunk a redőny tartozéka.  Az ár tartalmazza a  szerelési költség is.                        

Kérjük, további információk után, érdeklődjön üzletünkben.   

A gyártási és szállítási határidő  2 hét.  

    Műanyag redőny szín mintáink:  

      

    Két típusú redőny közül választhat:  

- külső tokos redőny, sima vagy kombinált szúnyoghálóval 

- vakolható redőny, sima vagy kombinált szúnyoghálóval 

 

Alumínium redőny    

    Alumínium redőny kínálatunk kifejezetten hosszú élettartamra szóló megoldás. A redőny szerkezeti 

elemei és lamellái kifejezetten kültérre tervezett szinterezéssel kapják meg színüket, ezért 



színtartósságuk hosszú. Az alumínium alkatrészeknek köszönhetően nem rozsdásodik, nem kopik el. 

Ez a redőny megoldás  hosszú távú befektetés.  

RELUXA       

     A legjobban elterjedt és legkedvezőbb árú árnyékoló az alumínium lamellás reluxa, több mint 36 

féle színben kínáljuk Önnek:  

     -25mm-es lamella szélességű reluxa a műanyag nyílászárók a régebbi típusú, kisebb és nagyobb 

felületű nyílászárók üvegfelületeinek árnyékolására kínál megoldást.  

    Előnyös tulajdonságai a következők:  

- kiváló árnyékoló hatás  

- 100 %-os színtartó 

- egyes lamella színek mellé felár nélkül szín azonos szerelék rendelhető / a karnis, a záróléc, a 

létra és kezelőzsinór a lamella színével megegyező/  

- könnyen, akár házilag is felszerelhető.  

    A reluxák többnyire az ajtó vagy ablak nyíló szárnyára kerülnek felszerelésre, gyakorta feszített 

kivitelben.   A lamellák feszítésével megakadályozható, hogy a nyílászáró működtetése során a reluxa 

eltávolodjon, majd nekicsapódjon az ajtó vagy ablak keretéhez, ezáltal megsértse annak felületét.  

     Kérjük, az árajánlat vagy további információk után, érdeklődjön üzletünkben.  

     A gyártási és szállítási határidő 1- 2 hét.  

     Reluxa színskála:  

    

  

  

  



 

SZÚNYOGHÁLÓ      

    Cégünk többféle szúnyogháló típussal tud segítséget nyújtani, a nyílászáró típusától függően.  

ISSO fix szúnyoghálók  

     A fix szúnyogháló közül az alumínium keretes szúnyogháló az egyik legnépszerűbb típus.  

     A szúnyogháló keret alumínium profilból készül, alapszíne fehér vagy barna. Igény szerint  
választhatók  fóliázott kerettel is : aranytölgy, dió, mahagóni színben is. 

    A szúnyogháló hálója UV- álló, szürke színű üvegszálas hálóból készül. 

    Az Isso fix vagy más néven peremes szúnyogháló  felszereléséhez nem kell megfúrni a 
nyílászárókat, mivel nem csavarral rögzítjük, hanem a szúnyogháló profilra szerelt rögzítő fülekkel. 

 Ezt a típusú szúnyoghálót belülről tudjuk fel- és leszerelni.  Szerelése gyors és kényelmes.  

     Vastag  alumínium profilból készíthetők el azok a normál vagy rugós zsanérral működő 
szúnyogháló ajtók is, melyek a teraszajtókon zárják el az utat a kellemetlenkedő rovarok elől.  

      Kérjük, az árajánlat vagy további információk után, érdeklődjön üzletünkben.  

      A gyártási és szállítási határidő 1- 2 hét.  

 

Rolós  szúnyoghálók            

      A rolós szúnyoghálók a nevükből adódóan akkor használhatóak, amikor szükség van rájuk.             

A mobil szúnyogháló nagy előnye a fix rendszerrel szemben, hogy az ősz és tél beköszöntével a mobil 

háló nyugodtan beengedhető a rendszer önálló tokszerkezetébe.  Mivel a tok és a lefutó színe az 

ablak keretének színével gyakorta megegyező, ezért a szúnyogháló szinte "beleolvad" a nyílászáróba.          

A lefutó sínben való mozgást a szúnyogháló függőleges / ablakokra javasolt / és vízszintes / 

teraszajtókra javasolt / irányba végezheti.  

     Kérjük, az árajánlat vagy további információk után, érdeklődjön üzletünkben.  

     A gyártási és szállítási határidő 1- 2 hét.  

 

 

 

 

 

 

 



 

Isso fix szúnyoghálók  

   

Rolós szúnyoghálók 

          

 

 

 

 

 

 

 

 



Pliszé szúnyoghálók 

Pliszé szúnyogháló az egyik legjobb, legpraktikusabb a szúnyoghálók között. 

Rendkívül strapabíró, hajlamos elviselni akár a kis gyerekek nem éppen szakszerű kezelését is. 

Többnyire teraszajtó szúnyogháló, de ablak szúnyoghálóként is használható. 

A Pliszé szúnyogháló esetében nincs nehezen kezelhető mágneses rögzítés, nincs a hálót 
folyamatosan húzó rugós feszítés, bárhol megállítható, ezért könnyen kezelhető.  

  

A pliszé szúnyogháló előnyei:  

 A pliszé szúnyoghálóval nagyobb nyílások rovarvédelme is megoldható. 

 Könnyen működtethető. 

 Kis helyigényű. 

 Működtetés közben bármikor megállítható nem csapódik vissza. 

 A szerkezet tökéletes záródásához nincs szükség mágneses rögzítésre. 

 Nagy mérettartományban gyártható. 

 A többi szúnyogháló típusokkal ellentétben, akár még a redőny mögé is szerelhetjük, elrejthetjük.  

 Alap szerkezet szín a fehér és a sötét barna, de rendelhető a RAL színskála bármely színében. 

 Faerezett színben és mintával is rendelhető:  aranytölgy, mahagóni, dió színű szerkezet.  

 

Pliszé  

                                               

 



ZSALUZIA       

 

        A zsalúzia egy modern megjelenésű, kiváló ár-érték arányt képviselő kültéri árnyékoló, mely 

folyamatosan növekvő népszerűségnek örvend Magyarországon is. 

     A zsalúzia esztétikus megjelenésével és kompakt megoldásával ideális választás, ha szeretnénk 

páratlan alapossággal szabályozni az otthonunkba beeső fény mértékét, hiszen mozgatható 

lamelláival úgy engedhetjük be például a reggeli napsugarakat, hogy közben kizárjuk a kíváncsi 

tekinteteket. 

     A zsaluzia nemcsak egy sokoldalú külső árnyékoló, maximális hatásfoka mellett ugyanis a 
megjelenés szempontjából is kiemelkedő.  Számtalan színben kérhető, mindemellett pedig régi és új 
építésű otthonokon egyaránt elegáns, hovatovább hatékony kiegészítője lehet nyílászáróinknak. 

    A legmodernebb ablakok is komoly hőhidat képezhetnek a szigetelt falazatban, ahol a kinti hideg 
és a benti meleg egy vékony légréteggel elválasztva találkoznak egymással. Amennyiben a zsaluzia 
lamellái teljesen elforgatásra kerülnek, egy extra védőréteg keletkezik az ablak előtt, amivel a kinti 
levegő nem közvetlenül éri az ablaküveget, ezáltal a hőcsere lényegesen lassabb ütemben zajlik le. 

    A hőszigetelés persze nemcsak télen, hanem nyáron is nagyon fontos, amikor a zsaluzia ráadásul 
nemcsak a kinti meleget választja el a kellemes belső hőmérséklettől, hanem még a forró 
napsugárzást is képes megfogni a nyílászáró előtt. 

    A lamellák teljes záródása esetén a zsaluzia képes mérsékelni a kinti zajokat azáltal, hogy a 
hanghullámokat csak megtörve és tompítva juttatja el a nyílászárókig, ami sokak számára jelentős 
segítséget jelenthet például az alvásban vagy a nyugodtabb pihenésben. 

     Megfelelő kialakítás esetén – feltétele a tokszerkezet megfelelő részéhez vezetett elektromos 

kialakítás – könnyedén motorizálható is, így egy speciális kapcsolóval, akár a kanapé kényelméből is 

irányítható lesz. A motorizált zsaluzia néhány gombnyomással ugyanolyan sokszínű mozgathatóságot 

tesz lehetővé, mint a manuális változatok. 

    A motorizált zsaluziák esetén hatalmas pozitívumot jelent az automatizálás lehetősége, amit ma 

már Magyarországon is számtalan okos megoldással ötvözhetünk. Automatizálás során lehetőségünk 

van például arra, hogy zsaluziánk előre beállított időpontokban kizárja vagy beeressze a napfényt, de 

az automatikus működés nemcsak beállítások, hanem kapcsolódó szenzorok alapján is működhet. 

Egy fény- vagy szélérzékelő felszerelésével például a környezeti változásokra is érzékennyé tehetjük 

az árnyékolót, így például beállíthatjuk, hogy erős szélben vagy viharban a lamellák azonnal 

összezárjanak, ezzel megvédjék nyílászáróinkat vagy otthonunkat az esetleges károktól. 

 

Kérjük, az árajánlat vagy további információk után, érdeklődjön üzletünkben.  

A gyártási és szállítási határidő 1- 2 hét.  

 

https://www.zsaluziavilag.hu/bemutatkozik-a-zsaluzia#szinek


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SZALAGFÜGGÖNY        

 

    A szalagfüggöny, elképesztő textilválasztékával tökéletesen képes illeszkedni a legtöbb 

környezetbe. 

    A lamellák anyaga sokféle lehet. Magas fényáteresztő képességgel rendelkező, teljesen fényzáró, 

különleges mintázatú, esetleg a minimál stílust biztosító és még sorolhatnám. 

    Az árnyékolás funkcióján túl térelválasztóként is kiválóan megállja a helyét. 

    Nagy szélességben is tökéletesen működik, ezért költséghatékonyan és esztétikusan oszthatóak 

meg általa nagy termek is, nem beszélve arról a képességéről, hogy amikor nincs rá szükség, egy 

mozdulattal elhúzható, ezáltal egybenyitható marad a helység. 

     A szalagfüggöny kezelő hossza gyakorlatilag bármekkora lehet, a hely sajátosságaihoz igazítható. 

Kézi mozgatásnál a gyöngyláncos kezelő segítségével állíthatjuk a lamellák szögét, a zsinórral pedig az 

elhúzást.  
 

Kérjük, az árajánlat vagy további információk után, érdeklődjön üzletünkben.  

A gyártási és szállítási határidő 1- 2 hét.  

 

                                         

 

 



ABLAKPÁRKÁNY        

Két típusban kapható:  

- MŰANYAG 

Beltéri felhasználásra alkalmas.  

Műanyag párkányaink kemény műanyagból készülnek,   

kamrás szerkezetűek.  

Többféle fóliázott színben érhetők el.   

Teljes UV védelemmel rendelkeznek,  

nem sárgulnak, nem fakulnak!  

 

Szélességi méretek  : 10-15--20-25-30-35-40-45-50-60 cm.    

 Vastagság mérete: 20 mm  

Maximális hosszúság  6 m.  

 

-  ALUMÍNIUM  

Kültéri felhasználásra  alkalmas.  

 Alumínium párkányaink erős alumínium pléhből készülnek. 

Többféle fóliázott színben érhetők el, speciális festékkel  

vannak bevonva és védő fóliával bevonva, így teljes UV védelemmel 

 rendelkeznek, nem sárgulnak, nem fakulnak!  

  

Szélességi méretek :7-9-11-13-15-16,5-18-19,5-21-22,5-24-26-28-30-32-3436-38-40-42 cm.                                                                                 

Vastagság mérete : 0,8 mm és   1,2 mm 

Maximális hosszúság  6 m.  

 

Párkányát méretre vágjuk, a méretre vágást díjmentesen végezzük el. Kérjük, az árajánlat vagy 

további információk után, érdeklődjön üzletünkben.   

A gyártási és szállítási határidő maximálisan 1 hét.  Az árak tartalmazzák a végzárókat is! 


