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STANDARD

Anyaga TokrendszerRovarhálóval Indulóár
kombinálható

Külső tokos Elektromos 
vagy kézi

  

STANDARD

A külső tokos redőny a nyílászáró külső oldalára, ajtó és ab-
lak elé egyaránt szerelhető. Az ablakra kerülő külső tokos 
redőnyt lehet mobil szúnyoghálóval kombinálni. Az ajtóra 
kerülő külső tokos redőnyre kerülhet zsanéros vagy vízszin-

tes nyitású mobil szúnyoghálóajtó, illetve pliszé szúnyoghá-
lóajtó is. Mozgatása gurtnis, zsinóros vagy motoros lehet. 
A külső tokos redőny a belátás és betörés elleni védelem 
mellett, a legalkalmasabb árnyékoló a hő- és hangszige-

telés szempontjából is. A külső tokos rendszerekkel teljes 
fényzárás érhető el. A nyílászárótól függően a redőny tok-
szerkezetének egy része a lakáson belülről nézve is látszód-
hat. A külső tokos redőny esztétikailag is öltözteti a házat. 

Betörésgátlás Poliuretán habbal
töltött

Vezérlés

40 € 

14 800 Ft

Az árak 1000x1000mm méretben és többféle alapszínben értendőek, 370 Ft / 1 Euró -ig érvényesek, tájékoztató jellegűek, nem minősülnek árajánlatnak !  4 5



FÉL-OVÁLIS

FÉL-OVÁLIS

A külső tokos redőny a nyílászáró külső oldalára, ajtó és ab-
lak elé egyaránt szerelhető. Az ablakra kerülő külső tokos 
redőnyt lehet mobil szúnyoghálóval kombinálni. Az ajtóra 
kerülő külső tokos redőnyre kerülhet zsanéros vagy vízszin-

tes nyitású mobil szúnyoghálóajtó, illetve pliszé szúnyoghá-
lóajtó is. Mozgatása gurtnis, zsinóros vagy motoros lehet. 
A külső tokos redőny a belátás és betörés elleni védelem 
mellett, a legalkalmasabb árnyékoló a hő- és hangszige-

telés szempontjából is. A külső tokos rendszerekkel teljes 
fényzárás érhető el. A nyílászárótól függően a redőny tok-
szerkezetének egy része a lakáson belülről nézve is látszód-
hat. A külső tokos redőny esztétikailag is öltözteti a házat. 

Anyaga TokrendszerRovarhálóval Indulóár
kombinálható

Külső tokos Elektromos 
vagy kézi

Betörésgátlás Poliuretán habbal
töltött

Vezérlés

46 € 

17 020 Ft

Az árak 1000x1000mm méretben és többféle alapszínben értendőek, 370 Ft / 1 Euró -ig érvényesek, tájékoztató jellegűek, nem minősülnek árajánlatnak !  6 7



OVÁLIS

OVÁLIS

A külső tokos redőny a nyílászáró külső oldalára, ajtó és ab-
lak elé egyaránt szerelhető. Az ablakra kerülő külső tokos 
redőnyt lehet mobil szúnyoghálóval kombinálni. Az ajtóra 
kerülő külső tokos redőnyre kerülhet zsanéros vagy vízszin-

tes nyitású mobil szúnyoghálóajtó, illetve pliszé szúnyoghá-
lóajtó is. Mozgatása gurtnis, zsinóros vagy motoros lehet. 
A külső tokos redőny a belátás és betörés elleni védelem 
mellett, a legalkalmasabb árnyékoló a hő- és hangszige-

telés szempontjából is. A külső tokos rendszerekkel teljes 
fényzárás érhető el. A nyílászárótól függően a redőny tok-
szerkezetének egy része a lakáson belülről nézve is látszód-
hat. A külső tokos redőny esztétikailag is öltözteti a házat. 

Anyaga TokrendszerRovarhálóval Indulóár
kombinálható

Külső tokos Elektromos 
vagy kézi

Betörésgátlás Poliuretán habbal
töltött

Vezérlés

57 € 

21 090 Ft

Az árak 1000x1000mm méretben és többféle alapszínben értendőek, 370 Ft / 1 Euró -ig érvényesek, tájékoztató jellegűek, nem minősülnek árajánlatnak !  8 9



SÜLLYESZTETT

SÜLLYESZTETT

A vakolható (süllyesztett) redőny típusnál a redőnytok az át-

hidalóba kerül beépítésre és utólagosan elvakolásra. Ajtó 
és ablak fölé egyaránt beépíthető. A vakolás után a vakol-
ható redőnytok kívülről nem látható és a beépített redőny-
tok nem takar a nyílászáró üvegfelülete elé. A tokszerkezet 
hőhídmentes és alumínium léccel szerelve kiváló hőszige-

telő. A vakolható redőny tokja alumíniumból készül. A rend-
szer szúnyoghálóval kombinált változatban is kérhető. Moz-
gatása gurtnis, zsinóros vagy motoros működtetésű lehet.

Anyaga TokrendszerRovarhálóval Indulóár
kombinálható

Vakolható 
tokos

Elektromos 
vagy kézi

Betörésgátlás Poliuretán habbal
töltött

Vezérlés

45 € 

16 650 Ft

Az árak 1000x1000mm méretben és többféle alapszínben értendőek, 370 Ft / 1 Euró -ig érvényesek, tájékoztató jellegűek, nem minősülnek árajánlatnak !  10 11



RÁÉPÍTETT

RÁÉPÍTETT

A felső tokos vagy más néven ráépített redőnyöket, a nyí-
lászáró tetejére felszerelve az ablakkal együtt kell beépíte-
ni. Ezért az ilyen típusú redőny esetében az ablakra utólag 
felszerelhetőségre már nincs lehetőség. A belsőtokos re-
dőnyt a legtöbb esetben a régi családi házak és belvárosi 
tégla lakásokban alkalmazzuk, a meglévő gerébtokos ab-
laktokok cseréjekor. redőny doboz külső síkja lényegében az 
ablak külső síkjával egyezik meg, ép csak a lefutók vastag-
ságával lóg azon túl, a redőny doboza a belső térbe nyú-
lik be. A falba süllyesztett redőny  doboz nagy előnye, hogy 
a beépítést követően teljesen elburkolható, a doboz alján 
lévő szerelő nyíláson keresztül történik a javítás, egy esetle-
ges hiba esetén. A külső tokos redőnyhöz hasonlóan mo-
toros mozgatással is lehet üzemeltetni. Ugyancsak rendel-
hető normál, és KOMBI integrált szúnyoghálós kivitelben is.

Anyaga TokrendszerRovarhálóval Indulóár
kombinálható

Felső tokos
Elektromos 

vagy kézi

Betörésgátlás Poliuretán habbal
töltött

Vezérlés

43 € 

15 910 Ft

Az árak 1000x1000mm méretben és többféle alapszínben értendőek, 370 Ft / 1 Euró -ig érvényesek, tájékoztató jellegűek, nem minősülnek árajánlatnak !  12 13


