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B-REKORD PROJEKT

REDŐNYTOK
TERVEZÉSI ÉS BEÉPÍTÉSI ÚTMUTATÓ
R E D Ő N Y R E N D S Z E R

EXTRA FESZTÁVOK,
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EXTRA LEHETŐSÉGEK!

PROJEKT

A B-REKORD® PROJEKT redőnytok anyaga grafitos
EPS hab, két darab beleintegrált alumínium profillal.
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A B-REKORD® PROJEKT két szélességi méretben készül: 38 és 44 cm,
a magassága 24,5 cm.
Ezeket az alapméreteket hozzáragasztott EPS lapokkal bármely
irányba növelhetjük.

PROJEKT 38

Szerelőfedél

A középső aluminium profil a redőnytok erős gerince, ezen keresztül
történik a tok felrögzítése, illetve tartja később a hozzá csavarozott
nyílászárót is.
KLASSZIK

PROJEKT 44

245

TÍPUSOK
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A külső vakoló élprofil a stabilizálás
mellett a redőny szerelőfedelét is
fogadja.

A B-REKORD® KLASSZIK modellünktől eltérően a
B-REKORD® PROJEKT redőnytok nem rendelkezik az
áthidaló zsalujaként szolgáló felső betoncsatornával.

PROJEKT

Tőle függetlenül, felette készül a terhet viselő vasbeton épületszerkezet. Ehhez a tartószerkezethez rögzül
a felül vízszintes síkú PROJEKT redőnytok.

BEÉPÍTÉS 1.

Betonacél rögzítő tüske

A FALAZÁSSAL EGY IDŐBEN
A PROJEKT redőnytokot a szemöldök magasságában elkészített zsaluba kell helyezni,
majd felette, közvetlenül rajta elkészíteni a
vasbeton tartószerkezetet. Fontos! A redőnytokot mindig a belső falsíkra kell illeszteni.
Beépített B-REKORD® PROJEKT redőnytok a
vasbeton szerelés és betonozás előtt.
A rögzítésről 10 mm-es betonacél tüskék gondoskodnak, amiket beépítés előtt, alulról, a tok alumínium gerincén és a
habtesten kell átfűzni. A 30 cm-ként elhelyezett tüskék a redőnytokból 15 cm-t állnak ki, a beton megkötése után ezek
tartják a tokot. A betonacél rögzítő tüskéket a redőnytokkal együtt szállítjuk.
A B-REKORD® PROJEKT bármilyen fesztáv esetén alkalmazható, a terhet a felette kialakított
áthidaló viseli.
Tipp: A B-REKORD® REDŐNYRENDSZER (4-es számú prospektus) rendelkezik a hosszú redőnyalagút megosztásához osztóelemmel. Ezeket a beépített
nyílászárókhoz igazodva lehet utólag a tokban elhelyezni.

BEÉPÍTÉS 2.
BESZERELÉS UTÓLAG,
A SZERKEZETKÉSZ ÉPÜLETBE
Ennek legegyszerűbb módja, ha a képen látható módon a megfelelő magasságban a kitöltő falazatban
2-6 cm-es vállakat képeznek ki a tok felültetéséhez.
A belső falsíkra illesztett, a vállakra felültetett tokot
ékeléssel lehet a födémhez felszorítani, de a 2 méternél hosszabb tokok középen is kapnak egy felfüggesztő konzolt.
A felültetés mértékét befolyásolhatja a
függőleges kávaszigetelés vastagsága.
A redőnytok rendelésénél ezt tudassák velünk!

Vasbeton pillérekhez, köroszlopokhoz, ahol a felültetés nem megoldható, oldalkonzolokat alkalmazunk.

SAROK MEGOLDÁSOK
Ablak
A szögsorolt redőnytokokat is fel lehet utólag rögzíteni a
rendszer felfüggesztő konzoljaival.

B-REKORD®
redőny
lefutósín

Acél
oszlop

Saroklemez

EPS hab
Tipp: Acél tartópillérrel tervezett saroksorolásoknál segítünk megtervezni a (redőnytokon is keresztül futó) acél sarokoszlop pozicióját!

TÍPUS (SZÉLESSÉG) KIVÁLASZTÁSA
A tok méretének kiválasztásakor a teljes falazati rétegrendet kell
figyelembe venni. A redőnytokot minden esetben a belső falsíktól
kell számolni A teljes rétegrendnél 2 cm-el keskenyebb tokot javaslunk használni. Ez a maximális hőszigetelés mellett lehetőséget ad a
vakoláskor, szigeteléskor egy külső, vékony EPS lap felragasztására,
a külső falsík egyenletes kialakítására.
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PROJEKT 44
30+15 cm-es
falban

A kávaszigetelés tervezésekor tudni kell, hogy az alkalmazott redőnytok meghatározza az ablak beépítési síkot!
Ablakbeépítési sík
a téglafaltól

HOSSZÚSÁG MEGHATÁROZÁSA
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A B-REKORD® PROJEKT redőnytok hosszának egyetlen feltételnek kell megfelelni, oldalanként annyival nyúljon túl a
benne kialakított redőnyalagút az alá szerelendő nyílászárón, hogy a redőny szerelvényei (gurtni tárcsa vagy a csőmotor
feje) biztonsággal elférjen benne. Ez jellemzően, oldalanként 4-8 cm. Túlságosan nem érdemes hosszabb túlnyúlással
dolgozni, mert a falba benyúló rész rontja a falazat hőszigetelését és a redőny szerelését is nehezebbé teszi.
Ezért a hossz tervezésénél figyelembe kell
venni a falkáva szigetelését is!
10 cm-es függőleges kávaszigetelés alkalmazásakor a PROJEKT
redőnytokot már nem kell a falazatra felültetni!

Példa: 5 cm-es kávaszigeteléssel tervezve, a falazatra 5 cm-t
van felültetve a redőnytok.

A B-REKORD®
PROJEKT
REDŐNYTOK
alkalmas régi házak
(falazatba épített)
fa redőnytokjainak
kiváltására.

Az alumínium gerincen
30 cm-enként átfűzött betonacél függesztők talpai.

A tok végeit lezáró oldal elem 2 cm-es vastagságát levonva a redőnyalagútban kb. 7-8 cm túlnyúlás képződött a redőny szerelvényei részére.

Kapcsolt gerébtokos ablakkal
egybeépített régi fa redőnytok

A régi redőnytok helyére beépített
B-REKORD® Projekt redőnytok

Födém
A redőnytokot
eltakaró, lelógó
kötényfalat el
kell bontani.

Födém
P RO JE K T

Belső
szerelőfedél
Külső
szerelőfedél

Ablak

Tervezésnél vegyék figyelembe a B-REKORD®
KLASSZIK redőnytokunk lehetőségeit is! 1-es
számú prospektus.

KLASSZIK
redőnytokos áthidaló zsaluzat

BEÉPÍTÉSI ÚTMUTATÓ
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A B-REKORD® redőnytok beépítése után következő előkészítési munkálatokról a 3. számú
prospektusunkból tájékozódhat.

Előkészítési munkálatok

a B-REKORD redőny fogadásához

BALTAVÁRI REDŐNY KFT.

www.baltavariredony.hu
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Ablak

A B-REKORD® redőnyrendszerről és a szúnyogháló megoldásokról a 4. számú prospektusunkból tájékozódhat.

REDŐNYRENDSZER
SZÚNYOGHÁLÓVAL
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