
Az ön házába a legjobb hőszigetelésű 
B-REKORD  redőnytokok vannak beépítve...

R E D Ő N Y R E N D S Z E R

MAGYAR
BRANDS

Magyar 
Termék 
Nagydíj 

Construma 
Nagydíj 4REDŐNYRENDSZER 

SZÚNYOGHÁLÓVAL

…amibe a B-REKORD  redőnyrendszer 
alkatrészeivel készülhet a legszebb redőny!

   Azért választottam 
        a B-Rekordot, mert 
     a legjobbat akarom!
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A B-REKORD® REDŐNYRENDSZER 4 féle saját fejlesztésű redőnylevezető sínt tartalmaz, amelyeket látszó furatok nélkül, 
klipszekkel szerelünk a nyílászáró tokra. Mindegyik redőnysín 45 mm magas.

Némely ablakrendszer a külső síkból kiálló soroló profilt használ. 
Két KÖNNYÍTETT redőnylevezető sín szembe fordítva eltakarja 
a kiállást.

OSZTÓ redőnylevezető sín 
nyílászáró soroláshoz. 

Elegáns megoldást kínál a KÖNNYÍTETT sín 
a 90 fokos nyílászáró-sorolás redőnyeihez is. 

Erkélyajtó és ablak sorolásánál a KÖNNYÍTETT és 
a STANDARD sín kombinálásával szimmetrikus, 
szebb arányok érhetők el.

4 REDŐNYSÍN
MINDEN HELYZETRE

Okos megoldások a B-REKORD® 
alumínium redőnylevezető sínjeivel

STANDARD
29 mm

KÖNNYÍTETT
53 mm

OSZTÓ
68 mm

KOMBI
56 mm

Szúnyogháló pálya zárva. Szúnyogháló pálya nyitva.

EPS habSaroklemez

A méretre hajtott 
saroklemezt be lehet 
pattintani a KÖNNYÍTETT 
lefutósín peremei alá.  
A lemez alá ragasztott  
4 cm-es EPS hab a szerkezet 
stabilitása mellett a sarok 
hőszigetelését is javítja.
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A redőnyalagútba utólag bárhová 
beszerelhető az OSZTÓ ELEM.



A REDŐNYALAGÚTBÓL LEHÚZHATÓ 
MOBIL SZÚNYOGHÁLÓ 

A VILÁGON EGYEDÜLÁLLÓ 
OLDAL-SZÚNYOGHÁLÓ

Biztonság: A rovaroknak a redőnytekercs meg-
kerülésével, a tokból a szúnyogháló és az ablak 
közé fentről történő bejutását akadályozza meg a 
B-REKORD® gerincébe pattintható kefetartó profil 
a belehúzott 15 mm magas kefével. A B-REKORD® alumínium gerincébe pattintható 

a felső szúnyoghálót tartó konzol. 

A B-REKORD® redőnytok elő van készítve a 
tokból lehúzható szúnyogháló fogadására.

A KOMBI redőnylevezető 
sín lehetőséget kínál 
az osztott ablakoknak 
csak egy elemére (a 
redőnysínből oldalra 
kihúzható) szúnyoghálót 
elhelyezni, miközben a 
redőny a teljes ablakot 
egyben fedi le.

Ha az oldal-szúnyogháló 
alsó, 30 mm magas vezető 
sínje útban van az ajtó lapos 
alumínium küszöbjének, ak-
kor ajánljuk a 17 mm magas 
mini plisszé szúnyoghálót, 
ami szintén elfér a redőny 
és az ablak között.

A szabadalmaztatott B-REKORD® KOMBI  
REDŐNYLEVEZETŐ SÍN oldalra kihúzható  
szúnyoghálóval

redőny 

oldal-szúnyogháló 

erkélyajtó 
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Tipp: A kisebb méretű szúnyoghálók 
megbízhatóbban működnek!
A rendszer utólag is bővíthető szú-
nyoghálóval, de az mindig drágább 
megoldás!



BALTAVÁRI REDŐNY KFT.
H-8000 Székesfehérvár, Borszéki u. 9.  
Telefon: +36 20 398 6304
E-mail: info@baltavariredony.hu

www.baltavariredony.hu

MIKOR LEHET BESZERELNI 
A REDŐNYÖKET?

SZERELŐFEDÉL

A B-REKORD® redőnytokba a redőnyt csak teljesen kész, 
színre vakolt, külső párkánnyal ellátott, burkolt teraszú 
épületre lehet felmérni és szépen felszerelni. 

Az eredeti szerelő fedélbe pat-
tintható adapter-lemez lezárja 
a redőny kifutó rést a madarak 
és bogarak elől. A redőny sze-
relésekor ezt a lemezt kivesz-
szük és a fedél felhasználható. 
Természetesen a felületkezelés 
ez esetben is a fal felületével 
harmonizál.

Tipp: Gyakoriak a külső 
oldalon alumíniummal 
borított nyílászárók. 
Ezek jellemzően egyedi 
színek. Érdemes az ablak 
forgalmazójától 1-2 kg 
festékport beszerezni a 
redőnylevezető sínek és 
a saroklemez felületke-
zeléséhez.

Kész a ház, de 
később kell a redőny?

A B-REKORD® redőnytok beépítése után kö-
vetkező előkészítési munkálatokról bővebben 
a 3. számú prospektusunkból tájékozódhat.

Redőnybeépítő partner:

3Előkészítési  munkálatok 
a B-REKORD  redőny fogadásához

A mottónk:  
Kis odafigyeléssel, a  technológiák betartásával, ugyanannyi 
beépített anyagból egy tökéletes házat is fel lehet építeni!%

A B-REKORD® rendszeralkatrészekkel 
redőnyt és szúnyoghálót beépítő 
partnereinkről érdeklődjön nálunk!

Tipp: Ha önnek van bevált 
redőnyöse, de még nem 
szereli a rendszerünket, 
szívesen segítünk neki és 
ellátjuk rendszeralkatré-
szeinkkel.

A szerelőfedél a B-REKORD® redőnyrendszer egyik látványos 
eleme, amely egy saját tervezésű sajtolt alumínium profil.  
A belehúzott 15 mm-es kefe a redőny és a fedél közti rést szűkíti.

A fedél műgyantás, homokos anyaggal érdesített látszó felü-
letét a redőnyös a vakolat színére kikevertetett homlokzati 
festékkel festi színre. 

Adapter lemezSzerelőfedél


