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Sistemi i roletave PROtex është ndërthurje e favorshme e fleksibilitetit dhe përshtatshmë-
risë për përdorim të përditshëm. Nëpërmjet një adapteri të mbërthyeshëm, ky sistem 
ofron montim të thjeshtë dhe të shpejtë të kutisë në kornizë. Mbrojtësja kundër insekteve 
nuk shihet nga jashtë, e në rast nevoje ajo mund të integrohet edhe më vonë.
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Sistemi i roletave



 Sistemi i roletave PROtex

Elementi shtesë për 
roletat PROtex
me mbrojtëse kundër 
insekteve

Elementi shtesë për 
roletat PROtex
pa mbrojtëse kundër 
insekteve
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09 Profilet e mëdha të kutisë në trajtë të 
 germës L: Qëndrueshmëri sipërore e kutisë
10 Montimi: Variabël nën shtresën e suvasë 
 ose si kuti shtesë
11 Shumëllojshmëria e varianteve: Përzgjedhje 
 e madhe zbukurimesh dhe ngjyrash /  
 Zbukurime të njëtrajtshme ose zbukurime  
 druri, me strukturë me perla dhe shkëlqim  
 metalik, ose e ngjyrosur me një shtresë  
 decoroc

+ Me 7 madhësi të ndryshme PROtex ju  
 ofron fleksibilitet maksimal për të gjitha  
 madhësitë e dritareve.

06 Furça e madhe taposëse në çarjen dalëse: 
 Izolim sipëror termik dhe padepërtueshmëri  
 siprore e ajrit
07  Mbrojtësja kundër insekteve, plotësisht 
 e mbuluar: Furça e integruar taposëse 
 mundëson izolim maksimal termik
 Risi: Mund të vendoset edhe më vonë
08  Mbulesa e mbrojtëses kundër insekteve: 
 E përforcuar në pjesën e përparme /  
 Kushineta e mesme mundëson siguri  
 maksimale të funksionalitetit të garzës

+ PROtex ndërthur funksionalitetin më të  
 mirë të mundshëm me vlera të shkëlqyera të 
 izolimit termik: Usb ≤ 0,85 W/m2K dhe faktor
 temperature  fRsi ≥ 0,70

01  Sistemi unik i adapterëve: Përforcim i 
 shpejtë në të gjitha sistemet e zakonshme  
 të dritareve
02  Shliza e integruar: Përforcim tejet i 
 qëndrueshëm me ndihmën e shulit për mure
03  Mbajtësja e kushinetave në pjesën e 
 përparme: Përforcim variabël dhe i thjeshtë 
 i llojeve më të rëndësishme të ngasjes  
 (përfshirë elektromotorët) drejtpërdrejt në  
 murin e jashtëm
04  Kushineta e mesme e çeliktë: Përforcim 
 tejet stabil në pjesën e arkitrasë (vetëm  
 madhësia 5, madhësitë tjera me kushineta  
 të mesme plastike)
05  Kapaku i vrimës inspektuese: Përforcim 
 pa vidha

INOUTIC IC PLUS
Komoditet / Siguri

INOUTIC ECO PLUS
Kursim i energjisë / Cilësi e lartë

INOUTIC DESIGN PLUS
Ngjyra / Forma

NDËRMARRJA JUAJ E SPECIALIZUAR E DRITAREVEPROFILET INOUTIC PËRMBUSHIN TË GJITHA RREGULLORET  
E CILËSISË DHE TË TESTIMIT. INOUTIC ËSHTË NJË 
NGA THEMELUESIT E NISMËS "RECIKLIMI I DRITAREVE TË 
PLASTIKËS" ME EMËRTIMIN REWINDO GMBH, QË 
PËRFAQËSON NDËRMARRJET MË TË MËDHA GJERMANE 
PËR PRODHIMIN E PROFILEVE TË PLASTIKËS.




