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FÖRDELAR MED DRUTEX
RULLGARDINER:

KOMPROMISSLÖS SÄKERHET 
Tillämpning av många lösningar i samband med blocker-
ing och styrning av rullgardiner gör dessa till ett bra skydd 
mot inbrottstjuvar.

DET PERFEKTA LJUDSKYDDET  
Rullgardiner garanterar begränsning av kännbart 
oväsen så man kan glädjas av lugn och ro. 

KOMFORT OCH ENKELHET I 
ANVÄNDNINGEN

Rullgardinernas styrningsmöjligheter 
anpassas till kundens individuella 

preferenser, d v s att styrningen kan skötas 
manuellt eller med hjälp av elmotor.

*för fönster med mått 1500mm x 1500mm
  enligt tester på CSI, Tjeckien. 

KVALITET OCH ESTETIK
Rullgardiner tillverkas av de bästa komponenter, vilket 
höjer den felfria funktionen och estetiska upplevelsen. 
Tack vare tillämpning av moderna material i produktionen 
samt perfektion i utförande under produktionens varje 
etapp, garanteras såväl elegant utförande som 
vardagskomfort under många års användning.  

DEN PERFEKTA VÄRMEISOLERINGEN   
Tillämpning av de bästa material till produktionen är 
även en investering i energibesparing samt lägre 
energiförbrukning i byggnaden, vilket betydligt sänker 
uppvärmningskostnader.
Tester genomförda vid ITB bekräftade att IGLO 5 
fönster med koefficient Uw= 0,99 W/(m2K) med 
stängd rullgardin fick värmegenomgångskoefficient 
på en nivå av 0,75 W/(m2K)*.



Visste du att...?    
Exteriöra rullgardiner är en perfekt 
lösning för hela året, både för 
sommar- och vintersäsongen.

På sommaren skyddar dem mot 
för hög värme i lokalen, under 
vintern håller dem värmen inne. 
Dessutom kan de utgöra extra 
skydd vid inbrottsförsök.

Exteriöra rullgardiner utgör tack 
vare sin funktionalitet en 
oskiljaktig del av moderna 
byggteknologier.

INTELIGENTA STYRSYSTEM  
Det finns flera sätt för komfortabel öppning 
och stängning av rullgardiner:

manuell – med hjälp av band, vev resp. band 
med vevväxel  
automatisk – fjärrstyrd, nyckel resp. brytare 

kabel
individuell styrning
systemet kan utökas med fjärrstyrning 

sladdlösa 
RTS radiostyrsystem
systemet tillåter utbyggnad av befintlig installation 
när som helst 

DEKORATIVA OCH ESTETISKA 
RULLGARDINSSPJÄLL
Aluminiumspjäll fyllda med värmeisolerande skum finns tillgängliga i 
följande färger: antracit, brun, valnöt, mörkbrun, gyllene ek, silver, grå, 
vit, beige. Det är även möjligt att välja lameller och lister i samma färg, 
vilket betydligt förbättrar estetiken och rullgardinens utseende. Enligt 
kundens önskemål finns det möjlighet att tillämpa andra färger enligt 
RAL. Spjällens höga kvalitet och styvhet garanterar utomordentlig 
energibesparing samt hållfasthet och vindmotstånd.

Färger tillgängliga för spjällen:

Den mest komfortabla lösningen är 
radiostyrsystemet RTS. 
Med hjälp av RTS kan man styra rullgardinerna 
centralt eller var och en för sig. Man kan även 
skapa grupper och styra ex vis rullgardiner på 
byggnadens östra och västra sida.  Man kan även 
styra från olika punkter och fritt ändra dessa 
punkter enligt önskemål.  Dessutom finns det 
möjlighet till tidsprogrammering och öppning samt 
stängning av rullgardinerna vid frånvaro, vilket höjer 
säkerheten. Intelligenta lösningar tillämpade för 
styrning av rullgardiner gör det möjligt att utrusta 
dessa med vädersensorer, vilket erbjuder 
fullständig komfort vid väderförändring. 
En rullgardin utrustad med el-styrningssystem ökar 
dess fördelar men först och främst ökar detta vår 
vardagskomfort och energibesparing. 

INBYGGDA RULLGARDINER I PVC 
Inbyggda PVC rullgardiner utgör ett rullgardinssystem integrerat med fönstret, 
möjligt att tillämpa vid nybygge eller fönsterbyte. Brett färgurval för kassetter och 
skenor i PVC och aluminiumspjäll samt mångfalden av styrsystem samt 
säkringsanordningar uppfyller kundens alla krav.

Modernt system av ute-rullgardiner erbjuder hög grad av värme- och ljudisolering. En 
annan fördel är möjligheten att beställa rullgardiner med inbyggt insektsnät. 

SYSTEM MED ANPASSADE ALUMINUM RULLGARDINER
Systemet med utomhus aluminium rullgardiner är avsett för tillämpning i redan 
existerande byggnader eller i byggnader under uppförande. Rullgardinen är i sin 

helhet tillverkad i aluminium och tillgänglig i hela RAL färgskalan samt i träliknande 
färger.  Spjällen tillverkade av aluminiumprofiler fyllda med polyuretanskum rullas 

in i kassetten som placeras på väggen eller på fönsterkarmen. Själva kassetten blir 
då ett dekorativt element och anpassas till byggnadens utseende. Möjlighet till 

montering av integrerat insektsnät finns.   
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TYPER AV DRUTEX RULLGARDINER:

OLIKA TYPER AV INBYGGDA RULLGARDINER:

MED NEDRE KONTROLLUCKA 
tillgänglig med mått 170 resp. 210 mm (kassettens höjd)
möjlig hel-inbyggnad inifrån resp. utifrån tack vare vilket enbart 
ledskenan och aluminiumskölden syns, vilket i sin tur gör att den 
färdigmonterade rullgardinen blir mer estetisk 
tillgång till kassetten vid ev. renovering eller servicekontroll möjlig 
genom kontrolluckan i nedre delen av kassetten 

MED FRÄMRE KONTROLLUCKA
tillgänglig med mått 170 resp. 210 mm (kassettens höjd)
konstruktionen möjliggör ensidig inbyggnad av rullgardinen, vilket 
gör den osynlig från utsidan 
servicearbeten kan utföras genom kontrolluckan i främre delen av 
kassetten från insidan av lokalen

RULLGARDIN 45° 
tillgängliga mått: 137, 165 samt 180 mm 
(kassettens höjd)
kännetecknas av kassettens karakteristiska 
avskurna form, vilket gör att den inte är 
rätvinklad
tillgänglig i utvalda färger enligt RAL

TYPER AV ANPASSADE RULLGARDINER:

OVAL RULLGARDIN
tillgängliga mått: 142x147; 170x175; 185x190 
mm (kassettens höjd)
den strömlinjeformade formen komponeras 
utmärkt med övriga subtila element 
aluminiumspjällen är färganpassade till 
kassettens färger enligt utvalda färger i RAL 
paletten

EXTERIÖR RULLGARDIN FÖR 
FÖNSTERNISCHER

tillgängliga mått:  137, 165 resp. 180 mm
kan monteras på många olika sätt tack 
vare luckan i nedre delen av kassetten
kan monteras på kassettens frontsida 
tillgänglig i utvalda färger enligt RAL

01 silver 
02 vit
03 grå 

05 beige 
08 mörkbrun
09 brun

23 antracit 
24 gyllene ek 
28 valnöt
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