
 

 

STÍLUS és ÉLET 
 

s_onro redőnypáncél elhelyezhető bármilyen 
külső tokos /45°-os, 20°-os vagy íves tok/ 
rendszerben. 
A s_onro redőny lamellák masszív, íves 
felépítésű, dupla-falú alumínium profilból 
készülnek, fény- és légáteresztő csíkkal. 
 
A speciálisan kialakított s_onro lamella exkluzív 
megjelenése mellett egyéb műszaki megoldást is 
nyújt. Amint a nap állása a 23°-os szöget eléri a 
s_onro lamellák már megfelelő árnyékot 
nyújtanak, de egyben biztosítják a kilátást és a 
fényt is. 
 
A napsugárzás erősségétől függően nyitható és 
zárható a s_onro redőny, így a maximális 
fényáteresztéstől a legnagyobb sötétítés is 
megoldható. 
Árnyékoló funkcióban történő használat esetén a 
redőnypalást 21%-ban engedi át a fényt. A lécek 
formája alkalmassá teszi az estig tartó 
fényáteresztést, valamint energiatakarékosság 
szempontjából is maximális megoldást jelent. 
Standard lamella színek: ezüst-metál, fehér, szürke 
 
A s_onro redőny csak motorosan működtethető. 

 
 

 
 
 

        …több mint redőny 
 

 

FÉNY és ÁRNYÉK 
 

s_onro, a legújabb fejlesztésű redőny, mely 
egyben nyújt megoldást a fényre és árnyékra. A 
redőny leengedett , de nyitott állapotban nagy 
mennyiségben ereszti át a fényt, megfelelő 
szellőzést biztosít, de mégis kellemes árnyékolt 
környezetet ad. Teljesen leengedve, sötétít, véd a 
tűző nap káros sugaraitól és a kíváncsiskodó 
tekintetektől.  
 
Nappal árnyékoló, éjszaka hagyományos redőny. 
Így tökéletes harmóniát nyújt a két különböző 
termék között. 

Kizárólagos forgalmazó:            Parador Kft. 
1149 Budapest, Róna u. 107/a. Tel:06/1/221-7370 
info@alulux.hu  |  www.alulux.hu 

s_onro a fényredőny 
 

 

FÉNY és ÁRNYÉK 
 

s_onro, a legújabb fejlesztésű redőny, mely 
egyben nyújt megoldást a fényre és árnyékra. A 
redőny leengedett, de nyitott állásnál nagy 
mennyiségben ereszti át a fényt, megfelelő 
szellőzést biztosít, de mégis kellemes árnyékolt 
környezetet ad. Teljesen leengedve, sötétít, véd a 
tűző nap káros sugaraitól és a kíváncsiskodó 
tekintetektől.  
 
Nappal árnyékoló, éjszaka hagyományos redőny. 
Így tökéletes harmóniát nyújt a két különböző 
termék között. 
 
 
 
 
 

MŰSZAKI ADATOK 
 

Szélesség:  min: 60cm    max:240cm 
Magasság:           max:270cm 
Léc magasság:       9,2mm 
Léc vastagság:       8,0mm 
Fényrés és légáteresztő csík vastagsága: 
      100mm széles x 2,8mm magas 
Lécmennyiség/m:       109 db 
Max. felület:           6 m2 
m2 súly:          6,2 kg 


