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SYSTEM ROLET  
NADSTAWNYCH SKB STYROTERM

ALUPROF SA

System rolet nadstawnych SKB Sty-
roterm to wysoko zaawansowane 
technologicznie rozwiązanie, któ-

re cechuje nadzwyczaj niski współczyn-
nik przenikalności cieplnej – Usb skrzyn-
ki już od 0,29 W/(m²·K), co plasuje ten 
system na pierwszym miejscu pośród 
wszystkich tego typu produktów.

System rolet nadstawnych SKB 
Styroterm to wysoko zaawansowa-
ne technologicznie rozwiązanie, które 
powstało z myślą o poprawie bilansu 
energetycznego budynku. Produkt ten 
może być stosowany zarówno w nowo 
wznoszonych obiektach, jak również 
w trakcie modernizacji budynków już 
istniejących podczas wymiany stolar-
ki okiennej. Podobnie jak w przypad-

Najcieplejsza roleta  
nadstawna od Aluprof

ku systemu Opoterm, montaż rolety 
polega na bezpośrednim osadzeniu 
skrzynki na ramie okiennej za pomocą 
odpowiednio dobranego profilu ada-
ptacyjnego. W ofercie firmy Aluprof 
dostępnych jest kilka wariantów, które 
są dopasowane do 90% profili dostęp-
nych na rynku. System SKB Styroterm 
został zaprojektowany do całkowitej 
zabudowy w ociepleniu, dzięki czemu 
pozostaje niezauważalnym elemen-
tem fasady budynku. Głównym ele-
mentem tego produktu jest skrzynka, 
która została wykonana ze specjalnie 
zaprojektowanego na życzenie firmy 
Aluprof materiału, charakteryzującego 
się bardzo dobrymi właściwościami 
termicznymi. Badania w renomowa-
nym instytucie badawczym wykazały, 
że proponowane rozwiązanie cechuje 
nadzwyczaj niski współczynnik prze-
nikalności cieplnej Usb skrzynki: już 
od 0,29 W/(m²·K), co plasuje ten sys-
tem na pierwszym miejscu pośród 
innych tego typu produktów. Jest 

ona dostępna w dwóch rozmiarach:  
260 x 260 mm oraz 300 x 300 mm. 
Zaletą tego produktu jest także moż-
liwość wyboru sposobu rewizji: od 
wewnątrz bądź od zewnątrz po-
mieszczenia, co jest niezwykle istotne  
w przypadku usług serwisowych. Prze-
myślana konstrukcja systemu umożliwia 
zastosowanie w skrzynce mechanizmu 
żaluzji fasadowych. Dzięki temu moż-
na estetycznie zestawić na tej samej 
elewacji rolety zewnętrzne oraz żaluzje 
fasadowe, zapewniając jednorodny wy-
gląd budynku. Pancerz rolety może być  
wykonany z profili wypełnionych 
pianką poliuretanową bądź też profi-
li tworzywowych. Rolety w systemie  
STYROTERM mogą być wyposażone 
w moskitierę zabudowaną w skrzynce. 
Jej montaż dzięki technologii „click” 
jest bardzo szybki i łatwy. Dzięki temu 
wnętrze naszego domu jest dodatkowo 
chronione przed obecnością owadów.

 Więcej na: www.rolety.aluprof.eu
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