
RNS Top-mounted roller shutter STANDARD

•	 Classic	roller	shutters	integrated	with	the	window	frame
•	 PVC-U	box	and	the	guide	rails
•	 Service	cover	constituted	by	inner	front	wall	opened	to	the	inside	

of	the	interior,	can	be	easily	removed	thanks	to	the	sliding	option
•	 In	standard	box	version,	equipped	with	the	styrofoam	insulation	

insert	with	thermal	parameters	corresponding	to	the	latest	Euro-
pean	standards

•	 Exceptionally	easy	to	mount	and	very	solid	construction	by	using	
special	external	anchors

•	 Compatible	with	all	aluplast	profiles	and	profiles	of	other	window	
profiles	manufacturers	made			of	PVC,	aluminum	and	wood

RNS

RNK Top-mounted roller shutter COMFORT

•	 The	latest	solution	recomended	for	the	construction	market,	
both	external	and	internal	front	wall	of	the	box	can	be	plastered

•	 The	service	cover	is	located	at	and	opened	from	the	bottom	
granting	an	easy	access	to	the	interior	of	the	box

•	 Massive	plaster	/	insulation	support
•	 Standard	box	version	equipped	with	the	styrofoam	insulation	

insert	with	thermal	parameters	corresponding	to	the	latest	Euro-
pean	standards

•	 Available	box	sizes	of	181x220,	220x220	und	220x255	mm
•	 All	boxes	correspond	to	the	ENEV	standards

RNK

RAS

RAS Adaptation roller shutter STANDARD

•	 The	most	popular	roller	shutters,	the	whole	structure	made			of	
aluminum	(box,	box	side	covers,	guide	rails)

•	 Variant	intended	for	buildings	with	already	installed	windows	with	
the	possibility	of	production	of	very	large	roller	shutters

•	 Broad	spectrum	of	colors	from	the	RAL	palette
•	 Available	box	sizes	of	125,137,150,165,180,	205	mm
•	 Possible	integration	with	a	roll-up	insect	screen

01	-	white	(RAL	9016)
02	-	beige	(RAL	1013)
03	-	brown	(RAL	8014)
04	-	dark	brown	(RAL	8019)
21	-	light	wood
22	-	dark	wood
23	-	golden	oak
25	-	mahogany
27	-	nussbaum
31	-	silver	(RAL	9006)
32	-	grey	(	RAL	7038)
33	-	dark	beige	(RAL	1019)

36 -	metbrush	aluminium
41 -	cream	white	(RAL	9001)
42 -	green	(RAL	6005)
43 -	anthracite	(RAL	7016)
44 -	steel	blue	(RAL	5011)
45 -	red	(RAL	3003)
46 -	black	(RAL	9011)
47 -	fir	green	(RAL	6009)
48 -	yellow	(RAL	1033)
49 -	dark	red	(RAL	3005)
50 -	ivory	(RAL	1015)

Note:	The	specified	RAL	color	numbers	are	the	real	colors	of	the	closest	colors	(RAL).

IDEAL 7000 entrance doors

The	modular	system	is	a	novelty	in	this	segment	and	represents	
a	solution	from	which	three	different	products	can	be	achieved,	
with	 regard	 to	 their	 thermal	parameters	 -	 from	the	minimum	
thermal	 requirements	 for	 thermal	 insulation	 up	 to	 passive	
house	solution.	Regardless	of	which	product	you	choose,	it	will	
perfectly	fit	optically	with	the	other	aluplast	systems	for	a	won-
derful	and	consistent	appearance	in	the	living	space.

•	 Improved	thermal	characteristics
•	 Possible	Uf	value	of	0,95	W/m²K
•	 Possible	application	in	passive	house	solutions
•	 Glazing	and	panel	thickness	up	to	51	mm
•	 Optimized	for	triple	and	function	glazing
•	 Threshold	and	guide	rails	in	aluminum	or	fiberglass	version	(de-

pending	on	the	module)
•	 Integrated	seal:	increases	process	reliability	and	the	quality	of	

the	door
•	 Few	components	for	a	flexible	and	fast	production
•	 Simplified	mounting	of	aluskin®	aluminium	skins
•	 Available	in	numerous	decor	finishes

85mm HST lift & slide doors

IDEAL 4000 entrance doors

Main entrance doors

The	front	door	is	the	calling	card	of	every	house.	It	gives	your	
home	 an	 inviting	 appearance	 and	 protects	 against	 burglars,	
noise	and	the	elements.	Main	entrance	door	systems	from	alu-
plast	combine	modern	design	with	the	highest	degree	of	ser-
vice	life.

•	 Large	steel	chamber	for	high	stability,	can	optionally	be	foam-
filled	(with	technology	foam	inside)	

•	 Glazing	and	panel	thickness	up	to	51	mm
•	 Outstanding	thermal	insulation	up	to	U-value	of	1.2	W/m²K
•	 Optimized	sealing	concept	using	newly	developed	backstop	

gaskets	in	the	frame	and	mullion
•	 The	backstop	gasket	system	allows	for	the	installation	of	solid	

and	robust	striker	plates
•	 The	use	of	different	glazing	bead	designs	in	the	frame	or	sash	is	

possible
•	 main	entrance	doors	can	easily	be	complemented	by	side	ele-

ments

The	atmosphere	of	your	home	is	an	essential	element	of	life.	The	aluplast	
roller	shutters	will	create	an	extra	protection,	but	no	doubt	contribute	to	the	
creation	of	a	special,	unique	interior.	The	shutters	allow	arbitrary	setting	of	
the	sun	exposure	while	ensuring	perfect	thermal	insulation.

Perfect	climate
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85mm HST lift & slide doors

More	light	-	more	living	comfort
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IDEAL 4000 IDEAL 7000

Możliwe opcje montażu :

Montaż rolety do wnęki przygotowanej w nadprożu, wyjście paska A, montaż prowadnic na ramę

Rolety nakładane

Po zamontowaniu we wnęce okiennej przednia (zewnętrzna) ściana skrzynki rolety zostaje zwykle ocieplona warstwą izolacyjn

1Klasyczne rolety do zintegrowania z oknem.
2 Skrzynki i prowadnice wykonane z wysokoudarowego

PVC.
3 Pokrywa rewizyjna otwierana tradycyjnie od czoła,

można łatwo demontować dzięki systemowi wysuwania.
4W standardowym wykonaniu izolacja cieplna ze

Montaż rolety pod nadproże na poszerzeniach okiennych, wyjście paska A, montaż prowadnic na ramę okna.

Rolety nakładane to rodzaj rolet przeznaczonych dla budynków nowobudowanych oraz tych remontowanych, w których planowana jest wymiana okien.

Rolety nakładane oparte są na bazie skrzyni roletowej wykonanej z PVC, nakładanej na ramę okna i jako zestaw montowanej we wn

RNS - ROLETY NAKŁADANE STANDARD

wewnàtrz pomieszczenia, cały mechanizm wewnętrzny

Możliwe opcje montażu :
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RNS - ROLETY NAKŁADANE STANDARD

wewnàtrz pomieszczenia, cały mechanizm wewnętrzny
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Rolety nakładane

Po zamontowaniu we wnęce okiennej przednia (zewnętrzna) ściana skrzynki rolety zostaje zwykle ocieplona warstwą izolacyjn

1Klasyczne rolety do zintegrowania z oknem.
2 Skrzynki i prowadnice wykonane z wysokoudarowego

PVC.
3 Pokrywa rewizyjna otwierana tradycyjnie od czoła,
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RNS - ROLETY NAKŁADANE STANDARD

wewnàtrz pomieszczenia, cały mechanizm wewnętrzny
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IDEAL 4000 IDEAL 7000
Rolety adaptacyjne

Pancerz rolety jest widoczny od zewnątrz częścią wklęsłą odwrotnie jak w roletach nakładanych (wyjątek stanowi odmiana RAS z wersj

Najpopularniejszy system rolet adaptacyjnych.
Konstrukcja w całości wykonana z aluminium (skrzynka, boki, prowadnice).
Przeznaczony do instalacji w budynkach z zamontowanymi wcześniej
oknami.
Możliwość wykonania rolet o największych gabarytach. Szeroka gama
kolorów z palety RAL.
Dostępne wielkości skrzynek to: 125, 137, 150, 165, 180, 205 mm.

Wyjście napędu rolety możliwe jest w trzech wskazanych na
rysunkach poniżej miejscach A, B i C, w zależności od przyjętego
typu montażu. Wysokość rolety H jest równa głębokości rolety B.

Możliwe opcje montażu :

Montaż rolety na mur , wyjście paska A , montaż prowadnic na mur.

Rolety adaptacyjne to rodzaj rolet przeznaczony głównie do budynków, w których okna zostały już zamontowane lub gdzie zastosowanie innych systemów roletowych (np. nakładanych) jest z okre

Rolety adaptacyjne oparte są na bazie skrzynki roletowej wykonanej z aluminium, zakładanej na aluminiowe prowadnice, przymocowane najcz

RAS - ROLETY ADAPTACYJNE STANDARD

Możliwośc zastosowania zintegrowanej, rolowanej siatki przeciwinsektowej.

Montaż rolety do wnęki , wyjście paska B , montaż prowadnic na ramę okna.

Montaż rolety odwrócony do wnęki, wyjście paska C, montaż prowadnic kątowych
we wnęce do muru, głębokość wnęki większa od głębokości skrzynki rolety + 20 mm.

Rolety Adaptacyjne Komfort (RAK) to wariant rolet adaptacyjnych
wyposażony w klapę rewizyjną prostą, otwierana od zewnątrz od
dołu skrzynki oraz listwę podtynkową zewnętrzną, dająca

czemu skrzynka staje się niewidoczna.

Wariant RAK występuje w czterech wysokościach 137 mm, 165
mm, 180 mm i 205 mm, z czego skrzynki o wysokościach 165
mm, 180 mm i 205 mm dostępne są również w wykonaniu z
moskitierą rolowaną. 

Wyjście napędu rolety zlokalizowane jest we wskazanym na
poniższych rysunkach miejscu A. Całkowita głębokość (wraz z
listwą podtynkową) oznaczona została literą C i jest równa
głębokości skrzynki rolety B + 30 mm.

RAK - ROLETY ADAPTACYJNE KOMFORT

możliwość zatynkowania skrzynki z zewnątrz od czoła, dzięk

Możliwe opcje montażu :

Montaż rolety do wnęki przygotowanej w nadprożu, wyjście paska A, montaż prowadnic na ramę

Rolety nakładane

Po zamontowaniu we wnęce okiennej przednia (zewnętrzna) ściana skrzynki rolety zostaje zwykle ocieplona warstwą izolacyjn

1Klasyczne rolety do zintegrowania z oknem.
2 Skrzynki i prowadnice wykonane z wysokoudarowego

PVC.
3 Pokrywa rewizyjna otwierana tradycyjnie od czoła,

można łatwo demontować dzięki systemowi wysuwania.
4W standardowym wykonaniu izolacja cieplna ze

Montaż rolety pod nadproże na poszerzeniach okiennych, wyjście paska A, montaż prowadnic na ramę okna.

Rolety nakładane to rodzaj rolet przeznaczonych dla budynków nowobudowanych oraz tych remontowanych, w których planowana jest wymiana okien.

Rolety nakładane oparte są na bazie skrzyni roletowej wykonanej z PVC, nakładanej na ramę okna i jako zestaw montowanej we wn

RNS - ROLETY NAKŁADANE STANDARD

wewnàtrz pomieszczenia, cały mechanizm wewnętrzny

Rolety adaptacyjne

Pancerz rolety jest widoczny od zewnątrz częścią wklęsłą odwrotnie jak w roletach nakładanych (wyjątek stanowi odmiana RAS z wersj

Najpopularniejszy system rolet adaptacyjnych.
Konstrukcja w całości wykonana z aluminium (skrzynka, boki, prowadnice).
Przeznaczony do instalacji w budynkach z zamontowanymi wcześniej
oknami.
Możliwość wykonania rolet o największych gabarytach. Szeroka gama
kolorów z palety RAL.
Dostępne wielkości skrzynek to: 125, 137, 150, 165, 180, 205 mm.

Wyjście napędu rolety możliwe jest w trzech wskazanych na
rysunkach poniżej miejscach A, B i C, w zależności od przyjętego
typu montażu. Wysokość rolety H jest równa głębokości rolety B.

Możliwe opcje montażu :

Montaż rolety na mur , wyjście paska A , montaż prowadnic na mur.

Rolety adaptacyjne to rodzaj rolet przeznaczony głównie do budynków, w których okna zostały już zamontowane lub gdzie zastosowanie innych systemów roletowych (np. nakładanych) jest z okre

Rolety adaptacyjne oparte są na bazie skrzynki roletowej wykonanej z aluminium, zakładanej na aluminiowe prowadnice, przymocowane najcz

RAS - ROLETY ADAPTACYJNE STANDARD

Możliwośc zastosowania zintegrowanej, rolowanej siatki przeciwinsektowej.

Rolety adaptacyjne

Pancerz rolety jest widoczny od zewnątrz częścią wklęsłą odwrotnie jak w roletach nakładanych (wyjątek stanowi odmiana RAS z wersj

Najpopularniejszy system rolet adaptacyjnych.
Konstrukcja w całości wykonana z aluminium (skrzynka, boki, prowadnice).
Przeznaczony do instalacji w budynkach z zamontowanymi wcześniej
oknami.
Możliwość wykonania rolet o największych gabarytach. Szeroka gama
kolorów z palety RAL.
Dostępne wielkości skrzynek to: 125, 137, 150, 165, 180, 205 mm.

Wyjście napędu rolety możliwe jest w trzech wskazanych na
rysunkach poniżej miejscach A, B i C, w zależności od przyjętego
typu montażu. Wysokość rolety H jest równa głębokości rolety B.

Możliwe opcje montażu :

Montaż rolety na mur , wyjście paska A , montaż prowadnic na mur.

Rolety adaptacyjne to rodzaj rolet przeznaczony głównie do budynków, w których okna zostały już zamontowane lub gdzie zastosowanie innych systemów roletowych (np. nakładanych) jest z okre

Rolety adaptacyjne oparte są na bazie skrzynki roletowej wykonanej z aluminium, zakładanej na aluminiowe prowadnice, przymocowane najcz

RAS - ROLETY ADAPTACYJNE STANDARD

Możliwośc zastosowania zintegrowanej, rolowanej siatki przeciwinsektowej.

Rolety adaptacyjne

Pancerz rolety jest widoczny od zewnątrz częścią wklęsłą odwrotnie jak w roletach nakładanych (wyjątek stanowi odmiana RAS z wersj

Najpopularniejszy system rolet adaptacyjnych.
Konstrukcja w całości wykonana z aluminium (skrzynka, boki, prowadnice).
Przeznaczony do instalacji w budynkach z zamontowanymi wcześniej
oknami.
Możliwość wykonania rolet o największych gabarytach. Szeroka gama
kolorów z palety RAL.
Dostępne wielkości skrzynek to: 125, 137, 150, 165, 180, 205 mm.

Wyjście napędu rolety możliwe jest w trzech wskazanych na
rysunkach poniżej miejscach A, B i C, w zależności od przyjętego
typu montażu. Wysokość rolety H jest równa głębokości rolety B.

Możliwe opcje montażu :
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Rolety adaptacyjne to rodzaj rolet przeznaczony głównie do budynków, w których okna zostały już zamontowane lub gdzie zastosowanie innych systemów roletowych (np. nakładanych) jest z okre

Rolety adaptacyjne oparte są na bazie skrzynki roletowej wykonanej z aluminium, zakładanej na aluminiowe prowadnice, przymocowane najcz

RAS - ROLETY ADAPTACYJNE STANDARD

Możliwośc zastosowania zintegrowanej, rolowanej siatki przeciwinsektowej.

Rolety adaptacyjne

Pancerz rolety jest widoczny od zewnątrz częścią wklęsłą odwrotnie jak w roletach nakładanych (wyjątek stanowi odmiana RAS z wersj

Najpopularniejszy system rolet adaptacyjnych.
Konstrukcja w całości wykonana z aluminium (skrzynka, boki, prowadnice).
Przeznaczony do instalacji w budynkach z zamontowanymi wcześniej
oknami.
Możliwość wykonania rolet o największych gabarytach. Szeroka gama
kolorów z palety RAL.
Dostępne wielkości skrzynek to: 125, 137, 150, 165, 180, 205 mm.

Wyjście napędu rolety możliwe jest w trzech wskazanych na
rysunkach poniżej miejscach A, B i C, w zależności od przyjętego
typu montażu. Wysokość rolety H jest równa głębokości rolety B.

Możliwe opcje montażu :

Montaż rolety na mur , wyjście paska A , montaż prowadnic na mur.

Rolety adaptacyjne to rodzaj rolet przeznaczony głównie do budynków, w których okna zostały już zamontowane lub gdzie zastosowanie innych systemów roletowych (np. nakładanych) jest z okre
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RAS - ROLETY ADAPTACYJNE STANDARD

Możliwośc zastosowania zintegrowanej, rolowanej siatki przeciwinsektowej.

Rolety adaptacyjne

Pancerz rolety jest widoczny od zewnątrz częścią wklęsłą odwrotnie jak w roletach nakładanych (wyjątek stanowi odmiana RAS z wersj

Najpopularniejszy system rolet adaptacyjnych.
Konstrukcja w całości wykonana z aluminium (skrzynka, boki, prowadnice).
Przeznaczony do instalacji w budynkach z zamontowanymi wcześniej
oknami.
Możliwość wykonania rolet o największych gabarytach. Szeroka gama
kolorów z palety RAL.
Dostępne wielkości skrzynek to: 125, 137, 150, 165, 180, 205 mm.

Wyjście napędu rolety możliwe jest w trzech wskazanych na
rysunkach poniżej miejscach A, B i C, w zależności od przyjętego
typu montażu. Wysokość rolety H jest równa głębokości rolety B.

Możliwe opcje montażu :

Montaż rolety na mur , wyjście paska A , montaż prowadnic na mur.

Rolety adaptacyjne to rodzaj rolet przeznaczony głównie do budynków, w których okna zostały już zamontowane lub gdzie zastosowanie innych systemów roletowych (np. nakładanych) jest z okre

Rolety adaptacyjne oparte są na bazie skrzynki roletowej wykonanej z aluminium, zakładanej na aluminiowe prowadnice, przymocowane najcz

RAS - ROLETY ADAPTACYJNE STANDARD

Możliwośc zastosowania zintegrowanej, rolowanej siatki przeciwinsektowej.

Rolety adaptacyjne

Pancerz rolety jest widoczny od zewnątrz częścią wklęsłą odwrotnie jak w roletach nakładanych (wyjątek stanowi odmiana RAS z wersj

Najpopularniejszy system rolet adaptacyjnych.
Konstrukcja w całości wykonana z aluminium (skrzynka, boki, prowadnice).
Przeznaczony do instalacji w budynkach z zamontowanymi wcześniej
oknami.
Możliwość wykonania rolet o największych gabarytach. Szeroka gama
kolorów z palety RAL.
Dostępne wielkości skrzynek to: 125, 137, 150, 165, 180, 205 mm.

Wyjście napędu rolety możliwe jest w trzech wskazanych na
rysunkach poniżej miejscach A, B i C, w zależności od przyjętego
typu montażu. Wysokość rolety H jest równa głębokości rolety B.

Możliwe opcje montażu :

Montaż rolety na mur , wyjście paska A , montaż prowadnic na mur.

Rolety adaptacyjne to rodzaj rolet przeznaczony głównie do budynków, w których okna zostały już zamontowane lub gdzie zastosowanie innych systemów roletowych (np. nakładanych) jest z okre

Rolety adaptacyjne oparte są na bazie skrzynki roletowej wykonanej z aluminium, zakładanej na aluminiowe prowadnice, przymocowane najcz

RAS - ROLETY ADAPTACYJNE STANDARD

Możliwośc zastosowania zintegrowanej, rolowanej siatki przeciwinsektowej.

Montaż rolety do wnęki , wyjście paska B , montaż prowadnic na ramę okna.

Montaż rolety odwrócony do wnęki, wyjście paska C, montaż prowadnic kątowych
we wnęce do muru, głębokość wnęki większa od głębokości skrzynki rolety + 20 mm.

Rolety Adaptacyjne Komfort (RAK) to wariant rolet adaptacyjnych
wyposażony w klapę rewizyjną prostą, otwierana od zewnątrz od
dołu skrzynki oraz listwę podtynkową zewnętrzną, dająca

czemu skrzynka staje się niewidoczna.

Wariant RAK występuje w czterech wysokościach 137 mm, 165
mm, 180 mm i 205 mm, z czego skrzynki o wysokościach 165
mm, 180 mm i 205 mm dostępne są również w wykonaniu z
moskitierą rolowaną. 

Wyjście napędu rolety zlokalizowane jest we wskazanym na
poniższych rysunkach miejscu A. Całkowita głębokość (wraz z
listwą podtynkową) oznaczona została literą C i jest równa
głębokości skrzynki rolety B + 30 mm.

RAK - ROLETY ADAPTACYJNE KOMFORT

możliwość zatynkowania skrzynki z zewnątrz od czoła, dzięk

Montaż rolety do wnęki , wyjście paska B , montaż prowadnic na ramę okna.

Montaż rolety odwrócony do wnęki, wyjście paska C, montaż prowadnic kątowych
we wnęce do muru, głębokość wnęki większa od głębokości skrzynki rolety + 20 mm.

Rolety Adaptacyjne Komfort (RAK) to wariant rolet adaptacyjnych
wyposażony w klapę rewizyjną prostą, otwierana od zewnątrz od
dołu skrzynki oraz listwę podtynkową zewnętrzną, dająca

czemu skrzynka staje się niewidoczna.

Wariant RAK występuje w czterech wysokościach 137 mm, 165
mm, 180 mm i 205 mm, z czego skrzynki o wysokościach 165
mm, 180 mm i 205 mm dostępne są również w wykonaniu z
moskitierą rolowaną. 

Wyjście napędu rolety zlokalizowane jest we wskazanym na
poniższych rysunkach miejscu A. Całkowita głębokość (wraz z
listwą podtynkową) oznaczona została literą C i jest równa
głębokości skrzynki rolety B + 30 mm.

RAK - ROLETY ADAPTACYJNE KOMFORT

możliwość zatynkowania skrzynki z zewnątrz od czoła, dzięk

Montaż rolety do wnęki , wyjście paska B , montaż prowadnic na ramę okna.

Montaż rolety odwrócony do wnęki, wyjście paska C, montaż prowadnic kątowych
we wnęce do muru, głębokość wnęki większa od głębokości skrzynki rolety + 20 mm.

Rolety Adaptacyjne Komfort (RAK) to wariant rolet adaptacyjnych
wyposażony w klapę rewizyjną prostą, otwierana od zewnątrz od
dołu skrzynki oraz listwę podtynkową zewnętrzną, dająca

czemu skrzynka staje się niewidoczna.

Wariant RAK występuje w czterech wysokościach 137 mm, 165
mm, 180 mm i 205 mm, z czego skrzynki o wysokościach 165
mm, 180 mm i 205 mm dostępne są również w wykonaniu z
moskitierą rolowaną. 

Wyjście napędu rolety zlokalizowane jest we wskazanym na
poniższych rysunkach miejscu A. Całkowita głębokość (wraz z
listwą podtynkową) oznaczona została literą C i jest równa
głębokości skrzynki rolety B + 30 mm.

RAK - ROLETY ADAPTACYJNE KOMFORT

możliwość zatynkowania skrzynki z zewnątrz od czoła, dzięk

Możliwe opcje montażu :

Montaż rolety do wnęki przygotowanej w nadprożu, wyjście paska A, montaż prowadnic na ramę

Rolety nakładane

Po zamontowaniu we wnęce okiennej przednia (zewnętrzna) ściana skrzynki rolety zostaje zwykle ocieplona warstwą izolacyjn

1Klasyczne rolety do zintegrowania z oknem.
2 Skrzynki i prowadnice wykonane z wysokoudarowego

PVC.
3 Pokrywa rewizyjna otwierana tradycyjnie od czoła,

można łatwo demontować dzięki systemowi wysuwania.
4W standardowym wykonaniu izolacja cieplna ze

Montaż rolety pod nadproże na poszerzeniach okiennych, wyjście paska A, montaż prowadnic na ramę okna.

Rolety nakładane to rodzaj rolet przeznaczonych dla budynków nowobudowanych oraz tych remontowanych, w których planowana jest wymiana okien.

Rolety nakładane oparte są na bazie skrzyni roletowej wykonanej z PVC, nakładanej na ramę okna i jako zestaw montowanej we wn

RNS - ROLETY NAKŁADANE STANDARD

wewnàtrz pomieszczenia, cały mechanizm wewnętrzny

Montaż rolety do wnęki , wyjście paska B , montaż prowadnic na ramę okna.

Montaż rolety odwrócony do wnęki, wyjście paska C, montaż prowadnic kątowych
we wnęce do muru, głębokość wnęki większa od głębokości skrzynki rolety + 20 mm.

Rolety Adaptacyjne Komfort (RAK) to wariant rolet adaptacyjnych
wyposażony w klapę rewizyjną prostą, otwierana od zewnątrz od
dołu skrzynki oraz listwę podtynkową zewnętrzną, dająca

czemu skrzynka staje się niewidoczna.

Wariant RAK występuje w czterech wysokościach 137 mm, 165
mm, 180 mm i 205 mm, z czego skrzynki o wysokościach 165
mm, 180 mm i 205 mm dostępne są również w wykonaniu z
moskitierą rolowaną. 

Wyjście napędu rolety zlokalizowane jest we wskazanym na
poniższych rysunkach miejscu A. Całkowita głębokość (wraz z
listwą podtynkową) oznaczona została literą C i jest równa
głębokości skrzynki rolety B + 30 mm.

RAK - ROLETY ADAPTACYJNE KOMFORT

możliwość zatynkowania skrzynki z zewnątrz od czoła, dzięk

RNS Top-mounted roller shutter STANDARD

•	 Classic	roller	shutters	integrated	with	the	window	frame
•	 PVC-U	box	and	the	guide	rails
•	 Service	cover	constituted	by	inner	front	wall	opened	to	the	inside	

of	the	interior,	can	be	easily	removed	thanks	to	the	sliding	option
•	 In	standard	box	version,	equipped	with	the	styrofoam	insulation	

insert	with	thermal	parameters	corresponding	to	the	latest	Euro-
pean	standards

•	 Exceptionally	easy	to	mount	and	very	solid	construction	by	using	
special	external	anchors

•	 Compatible	with	all	aluplast	profiles	and	profiles	of	other	window	
profiles	manufacturers	made			of	PVC,	aluminum	and	wood

RNS

RNK Top-mounted roller shutter COMFORT

•	 The	latest	solution	recomended	for	the	construction	market,	
both	external	and	internal	front	wall	of	the	box	can	be	plastered

•	 The	service	cover	is	located	at	and	opened	from	the	bottom	
granting	an	easy	access	to	the	interior	of	the	box

•	 Massive	plaster	/	insulation	support
•	 Standard	box	version	equipped	with	the	styrofoam	insulation	

insert	with	thermal	parameters	corresponding	to	the	latest	Euro-
pean	standards

•	 Available	box	sizes	of	181x220,	220x220	und	220x255	mm
•	 All	boxes	correspond	to	the	ENEV	standards

RNK

RAS

RAS Adaptation roller shutter STANDARD

•	 The	most	popular	roller	shutters,	the	whole	structure	made			of	
aluminum	(box,	box	side	covers,	guide	rails)

•	 Variant	intended	for	buildings	with	already	installed	windows	with	
the	possibility	of	production	of	very	large	roller	shutters

•	 Broad	spectrum	of	colors	from	the	RAL	palette
•	 Available	box	sizes	of	125,137,150,165,180,	205	mm
•	 Possible	integration	with	a	roll-up	insect	screen

01	-	white	(RAL	9016)
02	-	beige	(RAL	1013)
03	-	brown	(RAL	8014)
04	-	dark	brown	(RAL	8019)
21	-	light	wood
22	-	dark	wood
23	-	golden	oak
25	-	mahogany
27	-	nussbaum
31	-	silver	(RAL	9006)
32	-	grey	(	RAL	7038)
33	-	dark	beige	(RAL	1019)

36 -	metbrush	aluminium
41 -	cream	white	(RAL	9001)
42 -	green	(RAL	6005)
43 -	anthracite	(RAL	7016)
44 -	steel	blue	(RAL	5011)
45 -	red	(RAL	3003)
46 -	black	(RAL	9011)
47 -	fir	green	(RAL	6009)
48 -	yellow	(RAL	1033)
49 -	dark	red	(RAL	3005)
50 -	ivory	(RAL	1015)

Note:	The	specified	RAL	color	numbers	are	the	real	colors	of	the	closest	colors	(RAL).

IDEAL 7000 entrance doors

The	modular	system	is	a	novelty	in	this	segment	and	represents	
a	solution	from	which	three	different	products	can	be	achieved,	
with	 regard	 to	 their	 thermal	parameters	 -	 from	the	minimum	
thermal	 requirements	 for	 thermal	 insulation	 up	 to	 passive	
house	solution.	Regardless	of	which	product	you	choose,	it	will	
perfectly	fit	optically	with	the	other	aluplast	systems	for	a	won-
derful	and	consistent	appearance	in	the	living	space.

•	 Improved	thermal	characteristics
•	 Possible	Uf	value	of	0,95	W/m²K
•	 Possible	application	in	passive	house	solutions
•	 Glazing	and	panel	thickness	up	to	51	mm
•	 Optimized	for	triple	and	function	glazing
•	 Threshold	and	guide	rails	in	aluminum	or	fiberglass	version	(de-

pending	on	the	module)
•	 Integrated	seal:	increases	process	reliability	and	the	quality	of	

the	door
•	 Few	components	for	a	flexible	and	fast	production
•	 Simplified	mounting	of	aluskin®	aluminium	skins
•	 Available	in	numerous	decor	finishes

85mm HST lift & slide doors

IDEAL 4000 entrance doors

Main entrance doors

The	front	door	is	the	calling	card	of	every	house.	It	gives	your	
home	 an	 inviting	 appearance	 and	 protects	 against	 burglars,	
noise	and	the	elements.	Main	entrance	door	systems	from	alu-
plast	combine	modern	design	with	the	highest	degree	of	ser-
vice	life.

•	 Large	steel	chamber	for	high	stability,	can	optionally	be	foam-
filled	(with	technology	foam	inside)	

•	 Glazing	and	panel	thickness	up	to	51	mm
•	 Outstanding	thermal	insulation	up	to	U-value	of	1.2	W/m²K
•	 Optimized	sealing	concept	using	newly	developed	backstop	

gaskets	in	the	frame	and	mullion
•	 The	backstop	gasket	system	allows	for	the	installation	of	solid	

and	robust	striker	plates
•	 The	use	of	different	glazing	bead	designs	in	the	frame	or	sash	is	

possible
•	 main	entrance	doors	can	easily	be	complemented	by	side	ele-

ments

The	atmosphere	of	your	home	is	an	essential	element	of	life.	The	aluplast	
roller	shutters	will	create	an	extra	protection,	but	no	doubt	contribute	to	the	
creation	of	a	special,	unique	interior.	The	shutters	allow	arbitrary	setting	of	
the	sun	exposure	while	ensuring	perfect	thermal	insulation.

Perfect	climate
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85mm HST lift & slide doors

More	light	-	more	living	comfort
IDEAL

Możliwe opcje montażu :

Montaż rolety do wnęki przygotowanej w nadprożu, wyjście paska A, montaż prowadnic na ramę

Rolety nakładane

Po zamontowaniu we wnęce okiennej przednia (zewnętrzna) ściana skrzynki rolety zostaje zwykle ocieplona warstwą izolacyjn

1Klasyczne rolety do zintegrowania z oknem.
2 Skrzynki i prowadnice wykonane z wysokoudarowego

PVC.
3 Pokrywa rewizyjna otwierana tradycyjnie od czoła,

można łatwo demontować dzięki systemowi wysuwania.
4W standardowym wykonaniu izolacja cieplna ze

Montaż rolety pod nadproże na poszerzeniach okiennych, wyjście paska A, montaż prowadnic na ramę okna.

Rolety nakładane to rodzaj rolet przeznaczonych dla budynków nowobudowanych oraz tych remontowanych, w których planowana jest wymiana okien.

Rolety nakładane oparte są na bazie skrzyni roletowej wykonanej z PVC, nakładanej na ramę okna i jako zestaw montowanej we wn

RNS - ROLETY NAKŁADANE STANDARD

wewnàtrz pomieszczenia, cały mechanizm wewnętrzny

Możliwe opcje montażu :

Montaż rolety do wnęki przygotowanej w nadprożu, wyjście paska A, montaż prowadnic na ramę

Rolety nakładane

Po zamontowaniu we wnęce okiennej przednia (zewnętrzna) ściana skrzynki rolety zostaje zwykle ocieplona warstwą izolacyjn

1Klasyczne rolety do zintegrowania z oknem.
2 Skrzynki i prowadnice wykonane z wysokoudarowego

PVC.
3 Pokrywa rewizyjna otwierana tradycyjnie od czoła,

można łatwo demontować dzięki systemowi wysuwania.
4W standardowym wykonaniu izolacja cieplna ze

Montaż rolety pod nadproże na poszerzeniach okiennych, wyjście paska A, montaż prowadnic na ramę okna.

Rolety nakładane to rodzaj rolet przeznaczonych dla budynków nowobudowanych oraz tych remontowanych, w których planowana jest wymiana okien.

Rolety nakładane oparte są na bazie skrzyni roletowej wykonanej z PVC, nakładanej na ramę okna i jako zestaw montowanej we wn

RNS - ROLETY NAKŁADANE STANDARD

wewnàtrz pomieszczenia, cały mechanizm wewnętrzny


