
BALTAVÁRI REDŐNY KFT.
H-8000 Székesfehérvár, Borszéki u. 9.  
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A B-REKORD®-hoz kifejlesztett redőny-
rendszer alkatrészeivel, ellenőrzött 
minőségben szerelő redőnyösök listája 
a weboldalunkon!

„A nagy projektek 
redőnytokja”

REDŐNYSZEKRÉNYES ÁTHIDALÓ ZSALUZAT FALBA ÉPÍTHETŐ, HŐSZIGETELT REDŐNYTOK

A szabadalmaztatott megoldásokat 
is tartalmazó B-REKORD rendszer sikerét 

az elnyert szakmai díjaknál jobban bizonyítja

10 000 db beépített termékünk 
megelégedett építtetője.

www.baltavariredony.hu

„A családi házak 
redőnytokja”

Beépítése a falazás során, az ablaknyílás fölé elhelyezve,  
alátámasztva kibetonozni.

Beépítése történhet a zsaluba helyezve a födém,  
illetve a koszorú betonozása elôtt, vagy a kész  

födémhez alulról felcsavarozva.

A PROJEKT a nagy projektek redônytokja. Nem áthidaló, 
a felette lévô épületszerkezethez csatlakozik.

Ez az eredeti, szabadalmaztatott konstrukció, mely egy testben  
a redônyalagút és a helyszínen betonozandó áthidaló zsaluzat. 

A méretezett betonacél armatúrát is adjuk hozzá.

PROJEKT a zsaluba helyezve födémzsaluzás elôtt.A falra felhelyezett... 

PROJEKT alkalmas régi épületek rekonstrukciójához is....és kibetonozott B-REKORD® KLASSZIK

A gyártás során a B-REKORD testek a különböző falazati rétegrendekhez több szélességben, 6 méter hosszban készülnek. 
Megrendeléskor a falnyílás méretére konfekcionálva szállítjuk.

REDŐNYTOKOS ÁTHIDALÓ ZSALUZAT

®

Magyar Termék Nagydíj 
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Szerelő fedél

Szúnyogháló

A B-Rekord® kifejlesztője és gyártója a Baltavári Redőny Kft. 

www.baltavariredony.hu

födémbeton

A világon egyedülálló a kettős funkció:  

Áthidaló és redőnytok egyben!

ÉPÜLETSZERKEZETILEG STABIL
a falazathoz közvetlen teherátadó kapcsolatot biztosító 
monolit vasbeton áthidaló. Kivitelezését a B-REKORD®  
zsalu funkciója leegyszerûsíti.

PROBLÉMA-
MENTES  

A GURTNI 
BEVEZETÉSE

Kézi mûködtetés  
esetén nem kell a 
drága nyílászárót 

átfúrni és a régi 
módszerektõl eltérõen 

a sarokban lefutó 
gurtni nem akadályoz-

za annak nyitását!  
A gurtnicsévélõ  

dob is falba vésett  
dobozba kerül.

MEGBÍZHATÓ LEHETŐSÉGET BIZTOSÍT
A NYÍLÁSZÁRÓK FELSŐ RÖGZÍTÉSÉRE,
mert a B-REKORD® gerincében végigfutó, a falazatra támaszkodó 
masszív alumínium gerendához  stabilan rögzíthetô a nyílászáró

A B-REKORD® REDŐNYTOKBA A BALTAVÁRI 
SYSTEM® REDŐNY- ÉS SZÚNYOGHÁLÓ-RENDSZER 

az igazán jó megoldás, mely a mintegy 40 saját fejlesztésû alkatrészével a falfelület 
és a nyílászáró sérülésének veszélye nélkül szerelhetõ, szervizelhetõ. Komfortja a 

késõbbikben bármikor bõvíthetõ. (Szúnyogháló, motorizálás.)

EXTRÉM TERHELÉSEKNÉL
a födém, vagy koszorú vasalásával egyszerûen 

összeköthetõ és együttes kibetonozásával nem 
kell külön kiváltó gerendát alkalmazni.

SAROK SOROLÁSOKHOZ 
ÉS SZÉLES FESZTÁVOK FÖLÉ
a B-REKORD® PROJEKT redônytokunkat ajánljuk. Részletes infók a honlapon.

ÜTEMEZHETŐEK A KÖLTSÉGEK,
mert a B-REKORD® redõnyszekrényes áthidalóba késõbb is 
beszerelhetõ a redõny és a szúnyogháló, mindenféle bontás 
és átalakítás nélkül, így a bentlakást nem zavarják a szerelés-
sel járó kellemetlenségek. Ideiglenesen az üres redõnyalagút 
teljes lezárása is lehetséges

ALKALMAS PASSZÍVHÁZ 
KONSTRUKCIÓHOZ IS
mert a grafitos EPS hõszigetelõ kéregnek 
köszönhetõen a 44-es falazathoz gyártott 
B-REKORD® hôátbocsátási tényezôje: 

0,25 Watt/m2K

SZÉP MERT NEM LÁTSZIK!
A külsõ szerelõfedelet érdesítjük, homlokzati 

falfestékkel a falkáva színére festjük.

SZÉP MERT ALIG LÁTSZIK!
A redõnyalagút túlnyúló részében kap helyet a 
gurtni tárcsa vagy a motor vezérlése, ezért al-
kalmazhatjuk a 29 mm keskeny redõny levezetõ 
sínünket. Ezek a sínek, látszó furatok, dugók 
nélküli felrögzítésük által és az ablak színére 
festésük folytán belesimulnak a nyílászáró szer-
kezetébe, csak a redõnypalást árulkodik arról, 
hogy redõny van a házon.


