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SKYFLOW SZF/A

Anyaga TokrendszerRovarhálóvalDoboz Doboz Doboz max. Doboz min.
alakja mérete szélessége szélessége

Indulóár
kombinálható

Külső tokos

500mm5000mm180x180mm
205x205mm

  

SKYFLOW SZF/A

Ez a zsaluzia rendszer egyedülálló, kívül 45 fokos 
lejtésű dobozzal rendelkezik. Ez tökéletes válasz-
tás azok számára, akik inkább a merész, éles vo-
nalakkal rendelkező felületet szeretnék. Ezeket a 
redőnyöket közvetlen falra szerelésre, vagy univer-
zális adapterrel az ablakmélyedésekbe szánják. 

256 € 
94 720 Ft

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



SKYFLOW SZF/P

SKYFLOW SZF/P

A rendszert elsősorban az épület energiamérlegé-
nek javítása céljából hozták létre. A rendszer fő ele-
me egy kiváló minőségű szigetelőanyagból készült 
doboz - Styroterm, amelynek nagyon jó a hőhatása. 

Anyaga TokrendszerRovarhálóvalDoboz Doboz Doboz max. Doboz min.
alakja mérete szélessége szélessége

Indulóár
kombinálható

Vakolható 
tokos

6000mm 580mm260x263,6mm
305x310,6mm

248 € 
91 760 Ft

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



RAFF-E

RAFF-E

Az ALUKON RAFF-E rendszere egy új generáci-
ós megoldás, amely kiterjedt mérnöki know-
how-n alapul. Ezáltal a redőnyök könnyen mé-
retezhetők és gyorsan felszerelhetők. A rendszer 
ugyanolyan egyszerűen használható, mint a kézzel mű-
ködtetett külső redőnyök, de jellemzői egyszerűen jobbak. 

Anyaga TokrendszerRovarhálóvalDoboz Doboz Doboz max. Doboz min.
alakja mérete szélessége szélessége

Indulóár
kombinálható

Vakolható 
tokos

4000mm 500mm
200x140mm
240x140mm
300x140mm

228 € 
84 360 Ft

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



RAFF-I

RAFF-I

Modern rendszer alumínium dobozával - áthidalóval, látható 
változatban és süllyesztett kivitelben. A teljesítmény egysze-
rűsége és a doboz külső falának jellegzetes hajlítása érdekes 
alternatívát jelent a többi rendszerrel szemben. A dobozból 
kiemelkednek speciális csapok, amelyeket csak be kell illesz-
teni a korábban telepített vezetőkbe, ennek köszönhetően 
az egész rendszer összeszerelése egyszerű és nagyon gyors. 

Anyaga TokrendszerRovarhálóvalDoboz Doboz Doboz max. Doboz min.
alakja mérete szélessége szélessége

Indulóár
kombinálható

látható vagy 
süllyesztett 

tokos4500mm 500mm
200x140mm
240x140mm
300x140mm

egyedi

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



Cégünk nyílászáró rendszerek gyártásával, forgalmazásával és kivitelezésével foglalkozik. Ebben segít bennünket 
a több éves tapasztalat és a folyamatos fejlesztés. Ami megkülönböztet bennünket a versenyképes gyártóktól az a 
képesség, hogy az ajánlatainkat ügyfeleink elvárásaihoz, valamint a változó trendekhez igazítjuk

      Több mint minőség

Az Indoortech® s.r.o. termékei technológiailag fejlett anyagokból, modern gyártási folyamatokból és alkalmazotta-
ink felbecsülhetetlen értékű tapasztalatából állnak. Ügyfeleinknek és partnereinknek segítünk a tervezéstől a gyár-
táson át az összeszerelésig. Beszállítóink is osztják a minőség iránti kompromisszum nélküli elkötelezettségünket. 
Minősített csapatunk sok éves gyártási tapasztalattal rendelkezik, amely jelentős hatással van termékeink magas 
minőségére. Tapasztalt technikusaink még a legbonyolultabb kérdésekkel is megbirkóznak. Garantáljuk a minősé-
get, amellyel ablakaink megfelelnek a laboratóriumi vizsgálatok legszigorúbb előírásainak is. Küldetésünk az, hogy 
ügyfeleinknek elégedettséget nyújtsunk.

Tisztában vagyunk azzal, hogy a jó üzleti kapcsolatok alapja a nyílt kommunikáció. Ügyfeleink kommunikálhatnak 
a képesített tanácsadók többnyelvű csapatával és a regionális ügyfélszolgálati tanácsadókkal. (magyar, szlovák, 
angol, francia, német). Minden megkeresést, tervezést vagy megrendelést külön-külön szakmailag és műszaki 
tartalmilag ellenőrzünk annak érdekében, hogy a legmegfelelőbb minőségi összetevőket alkalmazzuk.
A neves beszállítókkal folytatott partnerségi együttműködésnek köszönhetően sokféle nyílászáró rendszer választé-
kát kínáljuk. A legjobbakkal működünk együtt a legkedvezőbb megoldások biztosítása érdekében. Vegye fel velünk 
a kapcsolatot és jelezze számunkra, hogy mire van szüksége a projekt kivitelezéséhez és mi optimális megoldást 
javasolunk az Ön számára.

Munkatársaink elkötelezettségének köszönhetően sikeresen vezetjük be az innovációkat tevékenységeink folyama-
taiba. Vásárlóinknak és üzleti partnereiknek köszönhetően lehetőségünk van részt venni egyedi projektek létreho-
zásában.

Figyelembe vesszük:
 • Üzleti partnereink számára a legszélesebb körű, kiváló minőségű terméket és professzionális kiszolgálást nyújtunk

 • Viszonteladóink számára teljes marketing és kommunikációs támogatást adunk

 • Alkalmazottaink számára többirányú fejlődést biztosítunk

 • Termékeink a legfejlettebb technológiákkal készülnek

Úgy gondoljuk a siker kulcselemei a részletekig menő ajánlat, a sok éves szakmai tapasztalat és a képesített al-
kalmazottak. A tökéletességre törekszünk, és ezért fontos számunkra, hogy tovább bővítsük az elégedett ügyfelek 
körét. Gyorsan fejlődünk és elérjük céljainkat, sőt a bennünket inspiráló elv garantálja a hatékonyságot és a ki-
tartást. Fontos számunkra cégünk erőforrásainak folyamatos fejlesztése és ez a stratégia mérhető eredményeket 
hoz. Nem félünk a kihívásoktól, mert az az elv vezérel minket, hogy a legbonyolultabb projektet is sikeresen végre 
lehet hajtani.
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INDOORTECH
MORE THAN QUALITY


