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SYSTEM NADPROŻOWY TYPU SKN
Jest stosowany w nowo wznoszonych 
budynkach. Oferowane przez 
naszą firmę skrzynki SKN są 
gotowymi elementami budowlanymi 
do wykorzystania przez architektów 
i przedsiębiorstwa budowlane. Dzięki 
specjalnej technologii i zastosowaniu 
twardego styropianu (zadowalający 
stopień izolacji termicznej), oraz 
odpowiednio dobranemu nośnikowi 
tynku gwarantuje bezproblemowe 
wykończenie elewacji budynku. 
Skrzynki SKN nadają się do 
różnego rodzaju profili roletowych. 
W omówionym systemie istnieje 
możliwość wykonania rolety tylko 
w wersji prawoskrętnej.

Rolety w skrzynkach nadprożowych 
typu SKN przeznaczone są do montażu 
nad otworem okiennym na etapie 
budowy.

Zalety którymi charakteryzuje się tego 
typu rolety to:

- Różnorodne możliwości wbudowania 
dzięki specjalnie przygotowanemu 
programowi dla różnych typów 
i każdego rodzaju muru.
- Lekki rodzaj zabudowy dzięki skrzynce 
wykonanej z twardego styropianu 
z wbudowanym nośnikiem tynku 
i aluminiowymi profilami wykańczającymi.
- Dobra  i zo lac ja  term iczna  
i akustyczna.

Instalacja rolet w skrzynkach 
nadprożowych wykonywana jest 
wieloetapowo i uzależniona od postępu 
prac budowlanych.

etap I - Wbudowanie skrzynki i obudów 
zwijaczy w trakcie wznoszenia budynku. 
Przy roletach z napędami ręcznymi 
zalecane jest osadzenie skrzynek 
uzbrojonych.

etap II - Montaż prowadnic i elementów 
przestawnych stosowanych przy 
podziałach rolet. 
Prowadnice mocowane są do stolarki 
okiennej lub do muru w przypadku 
stolarki z   wystającymi okapnikami.

etap III - Osadzanie uzbrojeń i napędów 
elektrycznych. W trakcie wykonywania 
instalacji elektrycznej budynku należy 
wykonać instalację do rolet (przewody 
elektryczne należy wprowadzić do 
wnętrza kasety od strony napędu 
możliwie blisko jej boku).

etap IV - Instalacja pancerzy oraz klap 
rewizyjnych (z uwagi na możliwość 
uszkodzenia instalowanych elementów, 
wskazane jest przeprowadzenie prac 
tego etapu po wykonaniu tynków 
zewnętrznych i wewnętrznych).


