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NASZE ATUTY

Najszerszy 
asortyment

Współpracując z nami, zyskujesz 
dostęp do najszerszego 

asortymentu na rynku - w jednym 
miejscu: rolety, okna, drzwi, 

wypełnienia oraz bramy garażowe 
wielu producentów. Poznaj komfort 

współpracy zamawiając cały 
potrzeby Ci asortyment u jednego 

dostawcy.

Dedykowany 
transport

Gwarantujemy szybkie terminy 
dostaw na terenie całej Europy, bez 

minimalnego limitu zamówienia. 
Wysyłany towar jest ubezpieczony  

i profesjonalnie załadowany  
a dedykowany transport jedzie 

bezpośrednio z naszego magazynu 
pod wskazany adres Klienta - bez 

zbędnych przeładunków. 

Profesjonalna wycena 
i doradztwo

Szybkie i kompletne wyceny to 
jeden z priorytetów naszej  

firmy. Dzięki współpracy  
z technologami o wieloletnim 

doświadczeniu w branży okiennej, 
każda przygotowana wycena jest 
kompletna i szczegółowo opisuje 

wszystkie nawet najbardziej 
nietypowe konstrukcje. 

Wielojęzyczna obsługa 
na najwyższym 
poziomie
Nasi Specjaliści posługują się 
wiekszością języków europejskich 
jak: włoski, francuski, niemiecki, 
angielski, hiszpański, czeski, 
słowacki. Dział Handlowy z chcia 
odpowie na każde nurtujące 
Państwa pytanie. Zapraszamy  
do poznania się bliżej.

Najwyższa jakość 
Zamówiony towar jest dostarczany 
do magazynu Aikon Distribution, 
w którym przechodzi szczegółowa 
kontrolę jakości, zgodnie  
z wewnętrznymi procedurami 
firmy. Ewentualne reklamacje są 
rozwiązywane zanim towar dotrze 
do Klienta dzięki czemu zyskują 
Państwo gwarancje dostawy  
w pełni wartościowego towaru.
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naokienne nadprożowe natynkowe podtynkowe

EXACT         s. 4 

EXPERT XT s. 5 

ELITE XT    s. 6

REVO       s. 7

SKS              s. 8-9 

OPOTERM  s. 10

RKS                    s. 11

CASSONETTO s. 11

ALUKON     s. 12 

ALUPROF       s. 13

ALUKON   s. 14 

ALUPROF    s. 15

Łatwy pomiar
Przy zamówieniu wystarczy 
podać wymiar okna.

Łatwy montaż  
możliwość integracji rolety  
z oknem przed montażem. 

Estetyka wnętrza 
możliwość całkowitej lub 
częściowej zabudowy 
skrzynki.

Estetyka fasady  
i wnętrza  
skrzynka rolety jest 
całkowicie zabudowana.

Cieplejszy dom 
mniejszy mostek termiczny, 
dzięki trwałemu połączeniu  
z murem.

Łatwa renowacja 
– możliwość wymiany 
pancerza oraz elementów 
adaptacyjnych i sterujących, 
bez zakupu nowej skrzynki.

Przyjazna 
konserwacja 
nie wymaga prac 
montażowych wewnątrz 
mieszkania.

Uniwersalność  
możliwość zamontowania 
na fasadzie budynków już 
wybudowanych.

Bezpieczny dom 
wysoka klasa odporności na 
włamanie. 

Czystość 
architektoniczna 
brak ingerencji w wygląd 
elewacji.

Estetyka wnętrza 
ukrycie elementów 
montażowych pod 
tynkiem.

Cieplejszy dom 
mniejszy mostek 
termiczny, dzięki 
zamontowaniu na 
nadprożu. 

Konserwacja przeprowadzana 
jest od wnętrza mieszkania. Klapy 
rewizyjnej czołowej nie wolno 
zabudowywać.

Zabudowa rolet w systemie RKS 
musi być uwzględniona na etapie 
projektowania budynku. 

Wszystkie elementy konstrukcji 
rolety są widoczne z zewnątrz, co 
ma wpływ na estetykę elewacji.

Roleta podtynkowa wymaga 
specjalnie wyprofilowanego 
nadproża lub wnęki.

WYBIERZ NAJLEPSZE ROZWIĄZANIE

UWAGI

ZALETY
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Sprawdzona  
formuła jakości
Niemiecka firma EXTE -  
Extrudertechnik GmbH 

stosuje innowacyjne 
rozwiązania w zakresie 

sprzętu okiennego i skrzyń 
roletowych.  Na rynku 
istnieje nieprzerwanie 

od 1959 r. Atutem 
przedsiębiorstwa  są duże 

oddziały konstrukcyjne  
i rozwojowe, nowoczesne 

maszyny oraz 
konkurencyjne ceny.

ROLETY NAOKIENNE

Prowadnica pvc pojedyncza R151 Prowadnica pvc podwójna R158
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EXAKT: system z rewizją czołową, dostępne są rolety z moskitierą i bez. 

EXAKT

EXAKT

Klapa rewizyjna czoło skrzynki

Skrzynka kształt prosty 90°, pvc

Skrzynka: szer x wys (mm) 181x156, 206x181, 245x220

Skrzynka z moskitierą: szer x wys (mm) 199x156, 224x181, 263x220

Pancerz Alukon, Aluprof

Prowadnica pvc, alu

Moskitiera opcjonalnie: po zewnętrznej stronie pancerza

Termin realizacji od 2 tyg.

Kolorystyka pancerza kolornik Alukon, Aluprof

Kolorystyka skrzynki i prowadnic kolornik EXTE, RAL (dla prowadnic alu)

Maksymalna głębokość ramy okna -

Certyfikaty CE
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Prowadnica pvc pojedyncza R151

EXPERT XT: system z rewizją czołową lub dolną.

Prowadnica pvc podwójna R158

EXPERT XT
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EXPERT XT

Klapa rewizyjna czoło lub dół skrzynki

Skrzynka kształt prosty 90°, pvc

Skrzynka: szer x wys (mm) 220x165, 220x185

Skrzynka z moskitierą: szer x wys (mm) 220x165, 220x185

Pancerz Alukon, Aluprof

Prowadnica pvc, alu

Moskitiera opcjonalnie: po wewnętrznej stronie pancerza

Termin realizacji od 2 tyg. 

Kolorystyka pancerza kolornik Alukon, Aluprof

Kolorystyka skrzynki i prowadnic kolornik EXTE, RAL (dla prowadnic alu)

Maksymalna głębokość ramy okna 92 mm

Certyfikaty CE
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ELITE XT

Klapa rewizyjna czoło lub dół skrzynki, otwór rewizyjny po zewnętrznej stronie okna - do wyboru

Skrzynka kształt prosty 90°, pvc

Skrzynka: szer x wys (mm) 220x175, 220x201, 255x240

Skrzynka z moskitierą: szer x wys (mm) 220x175, 220x201, 255x240

Pancerz Alukon, Aluprof, żaluzje fasadowe

Prowadnica pvc, alu

Moskitiera opcjonalnie: po wewnętrznej stronie pancerza

Termin realizacji od 2 tyg.

Kolorystyka pancerza kolornik Alukon, Aluprof

Kolorystyka skrzynki i prowadnic kolornik EXTE, RAL (dla prowadnic alu)

Maksymalna głębokość ramy okna 90 mm

Certyfikaty CE

ROLETY NAOKIENNE

Prowadnica pvc mini Prowadnica pvc maxi

60 60

5151

ELITE XT Sprawdzona  
formuła jakości
Niemiecka firma EXTE -  
Extrudertechnik GmbH 

stosuje innowacyjne 
rozwiązania w zakresie 

sprzętu okiennego i skrzyń 
roletowych. Na rynku 

istnieje nieprzerwanie 
od 1959 r. Atutem 

przedsiębiorstwa są duże 
oddziały konstrukcyjne  

i rozwojowe, nowoczesne 
maszyny oraz 

konkurencyjne ceny.

ELITE XT:  system z trzema opcjami rewizji do wyboru: czołową lub dolną otwieraną do 
wnętrza mieszkania oraz otworem rewizyjnym po zewnętrznej stronie okna.
W systemie ELITE XT dostępne są żaluzje fasadowe.



7

60

35

60

4
6

60

4
6

60

35

REVOlucyjna 
technologia

Innowacyjność systemów 
VEGAS REVO, to efekt 

procesu produkcyjnego,  
w którym duży nacisk 

położony jest na 
rozwój produktu i jego 

stałe udoskonalanie. 
Rolety są wytwarzane 

z najwyższej jakości 
PVC z zastosowaniem 

ekologicznych stabilizatorów 
bezołowiowych.

REVO

Klapa rewizyjna dół skrzynki / czoło skrzynki

Skrzynka kształt prosty 90°, pvc

Skrzynka: szer x wys (mm) 240x165, 240x205

Skrzynka z moskitierą: szer x wys (mm) 240x205

Pancerz Alukon (MY442) , Aluprof (PA39)

Prowadnica opcjonalnie: po wewnętrznej stronie pancerza

Moskitiera pvc/ alu

Termin realizacji od 2 tyg.

Kolorystyka pancerza Kolornik Alukon, Aluprof

Kolorystyka skrzynki i prowadnic kolornik Revo, RAL (dla prowadnic alu)

Maksymalna głębokość ramy okna 99 mm

Certyfikaty CE

ROLETY NAOKIENNE

System REVO z opcją dolnej lub 
czołowej inspekcji – do wyboru.

Bez zabudowy Zabudowa przednia Zabudowa tylna Zabudowa obustronna

SR60A – Prowadnica aluminiowa  
dwukomorowa. 

SR60 - Prowadnica pvc dwukomorowa. SRM60A - Prowadnica aluminiowa  
dwukomorowa + moskitiera

SRM60 - Prowadnica pvc  
dwukomorowa + moskitiera

REVO Z MOSKITIERĄ

Możliwość „przepołowienia” 
prowadnic, czyli docięcia na szer. 
4 cm.

REVO CLASSIC
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*Powyżej rozmiaru 2400 mm i 3200 mm (dla okleiny białej) dodawana jest wzmacniająca pokrywa aluminiowa, okleinowana.
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SKS SOFTLINESKS / SKS PODTYNKOWA Europejskie 
produkty  

wysokiej klasy  
Firma SKS Stakusit od 
1975 r. jest wiodącym 

producentem systemów 
rolet w Europie. Od 2007 

r. należy do austriackiego 
koncernu HELLA 

Sonnenschutztechnik 
GmbH. Obecnie SKS 

Stakusit produkuje  
i rozprowadza swoje 

wyroby w ponad  
20 krajach.

ROLETY NAOKIENNE

System SKS ze skrzynką prostą i zaokrągloną – Softline.

Prowadnica pvc pojedyncza Prowadnica pvc podwójna Prowadnica pvc podwójna do rolety z moskitierą

SKS SKS podtynkowa SKS softline

Klapa rewizyjna czoło skrzynki dół skrzynki czoło skrzynki

Skrzynka kształt prosty 90°, pvc* kształt prosty 90°, pvc* kształt zaokrąglony 90°, pvc*

Skrzynka: szer x wys (mm) 167x145 (light), 230x170, 230x210 230x170, 230x210 207x170, 230x210

Pancerz Aluprof Aluprof Aluprof

Prowadnica pvc, alu pvc, alu pvc, alu

Moskitiera s. 9 s. 9 s. 9

Termin realizacji od 2 tyg. od 2 tyg. od 2 tyg.

Kolorystyka pancerza kolornik Aluprof, RAL kolornik Aluprof, RAL kolornik Aluprof, RAL

Kolorystyka skrzynki i prowadnic kolornik SKS, RAL (dla prowadnic alu) kolornik SKS, RAL (dla prowadnic alu) kolornik SKS, RAL (dla prowadnic alu)

Maksymalna głębokość ramy okna 170 mm (90 mm - light) 84 mm 170 mm

Certyfikat CE CE CE
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System SKS z moskitierą – widok 
od frontu i od tyłu.

SKS + moskitiera SKS podtynkowa + moskitiera SKS softline + moskitiera

czoło skrzynki dół skrzynki czoło skrzynki

kształt prosty 90°, pvc Zaokrąglona linia, 90°, pvc Zaokrąglona linia, 90°, pvc

252x170, 252x210 230x170, 252x210 230x170, 252x210

Aluprof Aluprof Aluprof

pvc, alu pvc, alu pvc, alu

po wewnętrznej stronie pancerza po wewnętrznej stronie pancerza po wewnętrznej stronie pancerza

od 2 tyg. od 2 tyg. od 2 tyg.

kolornik Aluprof, RAL kolornik Aluprof, RAL kolornik Aluprof, RAL

kolornik SKS, RAL (dla prowadnic alu) kolornik SKS, RAL (dla prowadnic alu) kolornik SKS, RAL (dla prowadnic alu)

170 mm 84 mm 170 mm

CE CE CE

SKS Z MOSKITIERĄ
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OPOTERM

Klapa rewizyjna czoło lub dół skrzynki

Skrzynka kształt prosty 90°, pvc

Skrzynka: szer x wys (mm) 230x170, 230x210, 255x240

Skrzynka z moskitierą: szer x wys (mm) 230x170, 230x210, 255x240

Pancerz Aluprof

Prowadnica pvc, alu

Moskitiera opcjonalnie: po zewnętrznej stronie pancerza

Termin realizacji od 2 tyg. 

Kolorystyka pancerza kolornik Aluprof

Kolorystyka skrzynki i prowadnic kolornik Aluprof (wybrane kolory), RAL (dla prowadnic alu)

Maksymalna głębokość ramy okna 102 mm (rewizja dolna) lub 170 (rewizja czołowa)

Certyfikaty CE

ROLETY NAOKIENNE

Prowadnice dla pancerzy 37 - 45 mm Prowadnice dla pancerzy 52- 55 mm
60
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OPOTERM Aluprof S.A. należy 
do wiodących  
europejskich 
producentów 

systemów aluminiowych 
dla budownictwa. Na blisko 

80.000 mkw powierzchni 
znajdują się najnowszej 

generacji linie produkcyjne 
profili i skrzynek roletowych 

oraz nowoczesne, w pełni 
zautomatyzowane linie do 

lakierowania proszkowego.
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Prowadnica aluminiowa A1

Prowadnica pvc pojedyncza

ALUPROF RKS

Klapa rewizyjna dół skrzynki dół skrzynki

Skrzynka zabudowana, ocieplona styropianem, 
wzmacniana stalą i profilami alu zabudowana, ocieplona styropianem

Skrzynka: szer x wys (mm) 300x300, 365x300 300x250

Pancerz Aluprof Alukon

Prowadnica pvc, alu Pvc, alu

Moskitiera brak integracji brak integracji

Termin realizacji od 2 tyg. od 6 tyg.

Kolorystyka pancerza kolornik Aluprof kolornik Alukon

Kolorystyka skrzynki i prowadnic kolornik Aluprof  wybrane kolory), RAL biały

Certyfikat CE CE

CASSONETTO

Płyta 10mm x 250mm *

Profil bazowy 30mm x 130mm; 30mm x 70mm **

Profil klipsujący 30mm x 10mm

Termin realizacji od 2 tyg.

Kolorystyka kolornik Renolit (wybrane kolory) 

Certyfikat CE

130
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system 

nadprożowy rks  

Firma SKS Stakusit od System rolet RKS,  
nazywany również systemem skrzynek  

podtynkowych, stosowany jest w nowobudowanych  
domach. Ze względu na swoje doskonałe  

właściwości fizyczne, rolety osiągają
górne wartości w zakresie stabilności,  

trwałości i efektywności energetycznej.

system 

 cassonetto 
 

 System Cassonetto to skrzynka 
zbudowana ze specjalnych profili pvc.
Doskonale zastępuje stare drewniane 

‘cassonetto’, popularne we
Włoszech. Nowoczesne rozwiązania 

cechuje trwałość, funkcjonalność  
i estetyka.

*   od 250mm do 1500 mm stosowany jest profil  
     z płyty pvc wypełnionej pianką poliuretanową.  
** Profile bazowe można łączyć.
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Niemiecka  
marka  

o światowej  
renomie  

Firma ALUKON KG 
to dobrze znany na 

światowym rynku 
okołobudowlanym 

producent rolet  
i bram. Ponad 400 

pracowników koncernu 
stale dba o wysoką 
jakość materiałów 

oraz procesu 
produkcyjnego.

ROLETY NATYNKOWE

Prowadnica aluminiowa pojedyncza  Prowadnica aluminiowa podwójna Prowadnica aluminiowa kątowa

standard 45° standard półokrągła

Klapa rewizyjna czoło skrzynki czoło skrzynki

Skrzynka kształt skośny 45°, alu kształt półokrągły, alu

Skrzynka: szer x wys (mm) 138x138, 168x170, 207x205 145x139, 173x167, 215x206

Skrzynka z moskitierą: szer x wys (mm) 138x138, 168x170, 207x205 145x139, 173x167, 215x206

Pancerz Alukon Alukon

Prowadnica alu alu

Moskitiera możliwość integracji możliwość integracji 

Termin realizacji od 2 tyg. od 2 tyg.

Kolorystyka pancerza kolornik Alukon kolornik Alukon

Kolorystyka skrzynki i prowadnic kolornik Alukon, RAL kolornik Alukon, RAL

Certyfikaty CE CE

STANDARD 450  STANDARD PÓŁOKRĄGŁA 

Volet roulant Alukon avec coffre ŕ pan coupé ou rond
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Europejska 
czołówka 

systemów 
aluminiowych  

Aluprof S.A należy do 
wiodących europejskich 
producentów systemów 

aluminiowych dla 
budownictwa. Na blisko 

80.000 mkw powierzchni 
znajdują się najnowszej 

generacji linie produkcyjne 
profili i skrzynek roletowych 

oraz nowoczesne, w pełni 
zautomatyzowane linie do 

lakierowania proszkowego.

ROLETY NATYNKOWE

Prowadnica aluminiowa pojedyncza szeroka Prowadnica aluminiowa pojedyncza Prowadnica aluminiowa kątowa

standard 45° półokrągła zaokrąglona 45°

Klapa rewizyjna czoło skrzynki czoło skrzynki czoło skrzynki

Skrzynka kształt skośny 45°, alu kształt półokrągły, alu kształt zaokrąglony 45°, alu

Skrzynka: szer x wys (mm) 137x137, 150x150, 165x165, 180x180, 
205x205

137x137, 150x150, 165x165, 180x180, 
205x205

137x137, 150x150, 165x165, 180x180, 
205x205

Skrzynka z moskitierą: szer x wys (mm) 165x165, 180x180, 205x205 165x165, 180x180, 205x205 165x165, 180x180, 205x205

Pancerz Aluprof, RAL Aluprof, RAL Aluprof, RAL

Prowadnica alu alu alu

Moskitiera możliwość integracji możliwość integracji możliwość integracji

Termin realizacji od 2 tyg. od 2 tyg. od 2 tyg.

Kolorystyka pancerza kolornik Aluprof kolornik Aluprof kolornik Aluprof

Kolorystyka skrzynki i prowadnic kolornik Aluprof , RAL kolornik Aluprof , RAL biały, brąz, RAL

Certyfikaty CE CE CE

ALUPROF ZAOKRĄGLONA

ALUPROF PÓŁOKRĄGŁA

ALUPROF 450

Skrzynki dostępne w szerokiej gamie kolorów, 
stanowią doskonały element dekoracyjny.  
Sprawdź wybór kolorów u handlowca.
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ALUKON 200

ROLETY PODTYNKOWE

ALUKON 20

Klapa rewizyjna dół skrzynki

Skrzynka kształt skośny 20°, alu

Skrzynka: szer x wys (mm) 137x139, 166x167, 182x181, 207x206

Skrzynka z moskitierą: szer x wys (mm) 137x139, 166x167, 182x181, 207x206

Pancerz Alukon

Prowadnica alu

Moskitiera możliwość integracji

Termin realizacji od 2 tyg.

Kolorystyka pancerza kolornik Alukon

Kolorystyka skrzynki i prowadnic kolornik Alukon, RAL

Certyfikat CE

Niemiecka  
marka  

o światowej  
renomie  

Firma ALUKON KG 
to dobrze znany na 

światowym rynku 
okołobudowlanym 

producent rolet  
i bram. Ponad 400 

pracowników koncernu 
stale dba o wysoką 
jakość materiałów 

oraz procesu 
produkcyjnego.
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Prowadnica aluminiowa pojedyncza  Prowadnica aluminiowa podwójna Prowadnica aluminiowa kątowa
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ALUPROF 900

ALUPROF 90

Klapa rewizyjna dół skrzynki

Skrzynka kształt prosty 90°, alu

Skrzynka: szer x wys (mm) 137x137, 150x150, 165x165, 180x180, 205x205

Skrzynka z moskitierą: szer x wys (mm) 165x165, 180x180, 205x205

Pancerz Aluprof

Prowadnica alu

Moskitiera możliwość integracji 

Termin realizacji od 2 tyg.

Kolorystyka pancerza kolornik Aluprof

Kolorystyka skrzynki i prowadnic kolornik Aluprof, RAL

Certyfikat CE

Europejska 
czołówka 

systemów 
aluminiowych  

Aluprof S.A należy do 
wiodących europejskich 
producentów systemów 

aluminiowych dla 
budownictwa. Na blisko 

80.000 mkw powierzchni 
znajdują się najnowszej 

generacji linie produkcyjne 
profili i skrzynek roletowych 

oraz nowoczesne, w pełni 
zautomatyzowane linie do 

lakierowania proszkowego.
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Prowadnica aluminiowa pojedyncza szeroka Prowadnica aluminiowa pojedyncza Prowadnica aluminiowa kątowa
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Profil MY442 Profil PA39 Profil PA52Profil M328

Najwyższej jakości profile aluminiowe, produkowane  
z wysokogatunkowego stopu aluminium. Produkt 
ekologiczny, dzięki zastosowaniu bezfreonowej pianki  
i farb nie zawierających kadmu.  
 

Połączenie aluminium z pianką poliuretanową zwiększa 
izolację cieplną i dźwiękoszczelność. Gwarancja  
wysokiej wytrzymałości, szczelności oraz prawie 
bezszelestnego podnoszenia i opuszczania pancerza.

PANCERZE DO ROLET

Ze względu na fakt, że żadna technologia druku oraz elektronicznej publikacji wzorników kolorów nie zachowuje 100% wierności, wzorniki wdrukowane w katalog oraz dostępne 
na stronie www, należy traktować poglądowo. Oryginalne wzorniki kolorów można zamówić wraz z Aikon Boxem – skontaktuj się z opiekunem handlowym.

01. Biały 02. Jasny szary 03. Aksamitny brązowy 04. Jasny beżowy 05. Naturalne 
aluminium 06. Biały 9016 07. Bardzo jasny szary 08. Kremowo-biały 09. Kość 
słoniowa 10. Antracytowo-szary 11. Szare aluminium 12. Zieleń mchu 13. Teak  
14. Złoty jasny dąb 15. Mahoń 16. Irish oak 17. Orzech 18. Purpurowy 19. Zieleń 
jodłowa 20. Brąz jamajski 21. Piaskowo-beżowy 22. Stalowy niebieski  
23. Kwarcowo-szary 24. Głęboka czerń 25. Umbra-szary

01. Srebrny 02. Biały 03. Szary 04. Ciemno beżowy 05. Beżowy 06. Ciemne drewno 
07. Jasne drewno 08. Ciemnobrązowy 09. Brązowy 10. Żółty 11. Czerwony  
12. Zielony 13. Biel Kremowa 14. Kość słoniowa 15. Zieleń jodłowa 16. Stalowy 
niebieski 17. Bordowy 18. Czarny 19. Ultra biały 20. Szary antracyt 21. Złoty dąb  
22. Mahoń 23. Orzech 24. Złoty dąb 25. Jasny szary 26. Bazaltowy szary  
27. Kwarcowy szary 28. Betonowy szary 29. Wenge 30. Winchester
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1010 0707

26
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ALUKON ALUPROF

Profile standardowe M328 MY442 PA39 PA52

Wys. profilu 37 mm 42 mm 39 mm 52 mm

Grubość profilu 7,8 mm 9,3 mm 9 mm 13 mm

Ciężar profilu 2,60 kg/m2 2,85 kg/m2 2,80 kg/m2 3,5 kg/m2

Materiał alu+pianka alu+pianka alu+pianka alu+pianka*

Kolorystyka kolornik Alukon lub 
jednostronna okleina kolornik Alukon kolornik Aluprof kolornik Aluprof

Paleta alukon Paleta aluprof

*Dostępne również pvc. 

1515

1919
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SYSTEMY STEROWANIA

Zwijacz taśmy, montowany 
natynkowo, max waga  

rolety - 12 kg

Mobilus M35 Ares – siłownik z fabryki Mobilus, reprezentujący szeroką gamę 
napędów rurowych wysokiej jakości.

Selve, Siłownik SE – przykład napędu z linii innowacyjnych siłowników elektronicznych, 
produkowanych przez Selve.

Somfy, napęd ILMO – jeden z wielu napędów do rolet nowej generacji, dostępnych  
w ofercie Somfy.

Zwijacz z korbą do taśmy, 
montowany natynkowo, max 

waga rolety - 12 kg

Mobilus włącznik L1, czarny

Selve, wyłacznik i-Switch 
Plus selve

Somfy, sterownik  
Centralis UNO IB

Mechanizm sprężynowy  
z zamkiem baskwilowym

Mobilus pilot HTC, czarny

Selve, pilot i-R Multisend  
z programatorem selve

Somfy, pilot Telis 6 chronis rts

Przekładnia kątowa  
z osprzętem

Narzędzia sterujące 
Przełączniki, programatory czasowe, 
sterowniki, nadajniki i odbiorniki oraz 

piloty rekomendowanych  
producentów sterowań.

Napędy elektryczne  
Nasza oferta obejmuje szeroki wybór napędów 

sterowanych przewodowo i radiowo. Posiadamy 
siłowniki o zróżnicowanych długościach, 

odpowiednio do różnych ciężkości pancerza.

MANUALNE

AUTOMATYCZNE
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SYSTEM HOMECONTROL

Nowoczesny 
system sterowania 
Inteligentnym Domem  
IO – Homecontrol 

Zintegrowana, bezprzewodowa obsługa rolet, markiz, 
żaluzji, bram wjazdowych i garażowych, a także drzwi 
wejściowych, okien dachowych, ogrzewania i oświetlenia. 
Wbudowany odbiornik radiowy i sygnał zwrotny io, 
możliwość zdalnego sterowania i programowania za 
pomocą komputera lub telefonu komórkowego. Zarządzanie 
domem odbywa się z poziomu komputera, tabletu lub 
smartfonu z zainstalowanym systemem TaHoma.

Za pomocą oprogramowania Tahoma można 
sterować wszystkimi urządzeniami io-homecontrol 
oraz, w ograniczonym zakresie, urządzeniami  
w technologii RTS. Kontrola urządzeń odbywa się 
drogą internetową za pośrednictwem komputera, 
tabletu lub smartfonu. Fot.: Somfy; Tahoma 
oprogramowanie

Powyższe zestawienie przedstawia tylko wybrane produkty. Skontaktuj się z opiekunem handlowym, żeby poznać pełną ofertę.
Uwaga: Oprogramowanie Tahoma instalują tylko certyfikowani konsultanci. Znajdź konsultanta: www.somfy.com

Siłownik elektroniczny ze zintegrowanym 
odbiornikiem radiowym, wyposażony w opcję 
detekcji przeszkód oraz detekcję oblodzenia. Napęd 
posiada cztery rodzaje regulacji położeń krańcowych 
– automatyczną, dwie półautomatyczne i ręczną. 
Fot.: Somfy, Oximo 50 io

Bezprzewodowy sterownik naścienny  
z programowaniem czasowym, umożliwiający 
równoczesne ręczne lub automatyczne sterowanie 
jednym lub kilkoma urządzeniami io-homecontrol.
Fot.: Somfy, Chronis io

Steruje roletami w zależności od aktualnego 
natężenia światła. Prosty montaż bez okablowania 
na fasadzie budynku. Urządzenia działa w zestawie  
z czujnikiem Sensor Box io. Fot.: Somfy, Sunis 
wirefree io face

System TaHoma

Pilot 40-kanałowy

Napędy Oximo

Radiowy nadajnik naścienny

Sterownik z programatorem

Czujnik słoneczny

Sterowanie roletami w pełnej automatyce radiowej 
io. Do 40 napędów w max. 40 grupach. Wyposażony 
jest w sygnalizację zwrotną wykonanego polecenia, 
proste programowanie pozycji komfortowych oraz 
słowne opisy stref na wyświetlaczu LCD. Fot.: Somfy, 
Pilot Telis Composio io

Umożliwia indywidualne, grupowe oraz centralne 
sterowanie. Obsługuje od jednego do kilku napędów. 
Komfort użytkowania zapewniają przyciski 
dotykowe. Fot.: Somfy, Smoove 1A/M io

Wybrane urządzenia do współpracy z systemem TaHoma



Kontakt:
Aikon Distribution Sp. z o.o. Sp. k.  
ul. Łagiewnicka 25  
41-902 Bytom, Polska 
tel.: 0048 32 726 72 04 
NIP: 6263015025  
REGON: 243545582
e-mail: aikon@aikondistribution.pl
www.aikondistribution.pl

Katalog zawiera loga, znaki towarowe i informacje o produktach, których właścicielami 
są firma Aikon Distribution Sp. z o.o. Sp.K (zwana dalej: Aikon Distribution) lub podmioty 
trzecie, udostępniające materiały firmie Aikon Distribution oraz fotografie, do których 
prawa autorskie posiadają firma Aikon Distribution lub podmioty trzecie, udostępniające 
materiały firmie Aikon Distribution. Użytkownik zobowiązuje się do powstrzymania się od 
ich używania bez uprzedniego uzyskania pisemnej zgody właściciela znaku.



www.aikondistribution.pl

ROLETY
ZEWNĘTRZNE

ka t a l o g  p ro d u k tów


